OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na V Niedzielę Wielkanocną – 29.04.2018r.
1. Dziś nabożeństwa popołudniowego w naszym kościele nie będzie. Wiernych zapraszamy na
Nieszpory odpustowe do kościoła św. Józefa o godz. 16.00.
2. We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj. Tradycyjnie już w pierwszy dzień maja o godz. 6.00
w westibulum naszego kościoła przed figurą Matki Bożej odśpiewamy Godzinki ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP. Przez cały miesiąc maj nabożeństwa majowe odprawiać
będziemy w tygodniu po Mszy św. wieczornej około godz. 18.30, a w niedziele o godz. 16.00.
Wiernych zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach majowych.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych, Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych i nabożeństwo majowe zapraszamy w środę 2 maja br. o godz. 18.00.
4. W czwartek 3 maja br. przypada uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski. Jest to
dzień modlitw za Ojczyznę i rodaków przebywających na emigracji. W tym dniu Msze św.
w naszym kościele będą odprawione o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 19.00.
Nabożeństwo majowe o godz. 16.00.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota m-ca maja. W piątek 4 maja br. po
Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. O godz.
17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. W tym dniu postu nie ma
Biskup Gliwicki udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych.
6. W sobotę 5 maja br. odwiedzimy chorych, których prosimy zgłaszać w Kancelarii
Parafialnej.
7. Również w sobotę o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych
8. W przyszłą niedzielę przypada VI Niedziela Wielkanocna.
9. W dniach 1 i 3 maja br. Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.
10. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy o odbieranie w Kancelarii Parafialnej
świecy, przybrania, okapnika i książeczki do nabożeństwa oraz uiszczanie opłaty za
organizację uroczystości.
11. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.
12. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na Msze św. polecone ku czci Matki Bożej, które
będą odprawiane w naszym kościele przez cały maj.
13. Dziś do nabycia kwietniowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim warto
przeczytać artykuły: „Kwietniowy Święty”, „Rodzina Kamiliańska”, Wspólnota „Sychar”,
„Komunia Święta Wielkanocna”, Nasze Zdrowie, gdzie piszemy o chorobie Raynauda
(Rajnoda) oraz wywiad z ks. Markiem Dziewieckim Krajowym Duszpasterzem Powołań pt.
„Kryzys powołań, czy kryzys człowieka”. Wszystkim nabywającym naszą gazetkę składamy
serdeczne „Bóg zapłać” i życzymy miłej lektury.

