OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 – 13 maja 2018
1. Dziś, wspólnie z Parafią św. Rodziny w Bytomiu-Bobrku, odprawimy nabożeństwo Drogi
Światła – analogiczne do Drogi Krzyżowej – pójdziemy śladami Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Nabożeństwo to rozpocznie się o godzinie 16:00 przed naszym kościołem
i procesyjnie, z uwielbieniem i śpiewem pójdziemy do kościoła w Bobrku, gdzie nastąpi zakończenie. Jeżeli ktoś miałby taką ochotę lub potrzebę, w Bobrku o 17:00 jest odprawiana
niedzielna Eucharystia. Serdecznie zapraszamy.
Nie będzie dziś u nas nabożeństwa o godzinie 17:00.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych od czwartku do soboty o godzinie
17:30.
3. Od poniedziałku do środy przeżywamy w kościele tzw. Dni Krzyżowe, czyli czas modlitwy
o urodzaje ziemskie. Tradycyjnie modlitwy te odbywają się przy przydrożnych krzyżach
i kapliczkach. W poniedziałek o godzinie 17:30 rozpoczniemy nabożeństwo w kościele,
a następnie przejdziemy pod krzyż misyjny na naszym placu kościelnym, we wtorek
o godzinie 17:00 zapraszamy do modlitwy przy krzyżu u zbiegu ulic św. Marka i Tomasza,
natomiast w środę o godzinie 17:00 zapraszamy do modlitwy przy krzyżu na ulicy Worpie.
4. We wtorek na 16:30 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną.
5. Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem (kl. 6) spotykają się we wtorek na Mszy św.
szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoją katechezę w domu katechetycznym.
6. Przez cały rok w jednej z parafii naszej diecezji trwa całodzienna adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. W najbliższą środę przypada ona w naszej Parafii. Adorację
rozpoczniemy Mszą świętą o godzinie 7:00, a zakończymy Mszą św. o godzinie 18:00,
z przerwą od 11:00 do 14:00. W miarę możności prosimy o znalezienie choćby chwili czasu na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
7. Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się w czwartek po
Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.
8. W czwartek o 19:30 w domu katechetycznym zostanie odprawiona Eucharystia w intencji
Szkoły Nowej Ewangelizacji; o 19:00 – czas na wspólną modlitwę i przygotowanie liturgii.
9. Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.
10. W tym tygodniu osoby odpowiedzialne za przygotowanie ołtarzy Bożego Ciała będą odwiedzać mieszkania naszych Parafian, prosząc o ofiary na kwiaty i dekoracje do ołtarzy na
Uroczystość Bożego Ciała. Wyznaczone osoby będą miały przy sobie potwierdzenie
z kancelarii parafialnej upoważniające do przeprowadzenia tej zbiórki.
11. Doroczna pielgrzymka osób chorych i starszych na Górę św. Anny odbędzie się w sobotę 9
czerwca. Wyjazd – o godzinie 7:30 sprzed klasztoru. Koszt – 35,- zł. Można się zapisywać
w zakrystii.
12. W sobotę o godzinie 9:00, tradycyjnie już, prosimy rodziców dzieci pierwszokomunijnych o
pomoc w dokładnym posprzątaniu kościoła.

13. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
14. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie Msza
św. w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski z procesją.
Prosimy, aby przynieść ze sobą świece. Nie będzie za tydzień nabożeństwa majowego o
godzinie 17:00.
15. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
16.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” – mówi
Jezus do swoich uczniów. Mówi tak również do nas. Czym właściwie jest przyjaźń? Czy jest
jeszcze na nią miejsce w świecie narcyzów wpatrzonych w swoje ekrany i ekraniki? | Powstała w slumsach Madrytu, dziś jest obecna w Brazylii i Katarze. Droga Neokatechumenalna świętuje 50-lecie istnienia.| Drogie prezenty, suknie z koronki i menu jak z czterogwiazdkowej restauracji? A właśnie że nie! Komunijne bale? Nie u wszystkich.

17. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali przy
bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
18. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

