OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 – 8 lipca 2018
1. O godzinie 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory niedzielne.
2. W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zachęcamy do
włączenia się w czwartek o 17:30 w Godzinę Świętą i w piątek, o 7:00 w Mszę św.
i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę o 8:00 w Mszę
św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
3. Chorych i starszych Parafian będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w sobotę od
godziny 9:00. Bardzo prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.
4. W sobotę o godzinie 12:00 na Rynku w Bytomiu zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe w intencji odnowy moralnej narodu polskiego. Zapraszamy.
5. Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.
6. Nasza doroczna parafialna pielgrzymka do Piekar odbędzie się w przyszłą niedzielę, 8
lipca. Wyjście o godz. 7:15, Eucharystia w Piekarach o godz. 10:30. W niedzielę, 15 lipca,
o godzinie 9:15 odprawiona zostanie u nas Eucharystia w intencji uczestników tej pielgrzymki.
7. 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.
8. Kancelaria w czasie wakacji będzie czynna:
- we wtorki od godziny 9:00 do 11:00;
- w piątki od godziny 15:30 do 17:00.
9. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Polacy coraz chętniej poświęcają urlop na
letnie rekolekcje. Wakacyjne oferty last minute to nie tylko plaże Bałtyku, Turcji czy Grecji. To również klasztorne cele, sale konferencyjne, godziny adoracji, postne menu i
wspólnotowe uwielbienie. Jest w czym przebierać, niemal do ostatniej chwili.; | O rekolekcjach i wydarzeniach, które ciągle odbywają się na Górze św. Anny.
10. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali
przy bieżących pracach, także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo
prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
11. Caritas parafialna będzie nieczynna do końca sierpnia.
12. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

