OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VI Niedzielę Wielkanocną – 06.05.2018r.
1. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00
2. We wtorek 8 maja br. przypada uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
głównego patrona Polski.
3. Również we wtorek w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą bony
żywnościowe na miesiąc maj dla osób i rodzin korzystających z opieki społecznej.
4. 9, 10 i 11 maja br. to jest w najbliższą środę, czwartek i piątek w naszym kościele o godz.
16.30 odbędą się próby liturgiczne dla dzieci pierwszokomunijnych. Obecność dzieci na
próbach jest obowiązkowa.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych, Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych i nabożeństwo majowe zapraszamy w środę 9 maja br. o godz. 18.00.
6. W czwartek 10 maja br. Mszy św. „szkolnej” o godz. 16.30 nie będzie.
7. Od piątku 11 maja br. w czasie nabożeństw majowych odprawiać będziemy nowennę do
Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
8. W sobotę 12 maja br. w naszym kościele odbędzie się sakramentalna spowiedź dzieci przed
uroczystością Pierwszej Komunii Świętej. Godz. 15.00 spowiedź dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 8, godz. 16.00 spowiedź dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 i o godz.
17.00 spowiedź dla dzieci z Grupy Dodatkowej. Na spowiedź dzieci przychodzą
przynajmniej z jednym ze swoich rodziców.
9. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu nasza
parafia przeżywać będzie uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich. W
związku z uroczystością komunijną zmieniają się godziny odprawiania Mszy św. Dlatego w
najbliższą niedzielę Msze św. w naszej świątyni będą odprawione o godz. 6.00, 8.00, 9.00,
10.30 – Msza św. Komunijna, 12.15, 15.00 i 19.00.
Zbiórka dzieci przed Mszą św. Komunijną na placu kościelnym o godz. 10.00
10. Nabożeństwo popołudniowe dla dzieci pierwszokomunijnych połączone z nabożeństwem
majowym i poświęceniem obrazków oraz pamiątek komunijnych o godz. 16.00.
11. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kwietniowy numer „Głosu św. Kamila”, oraz inne
dewocjonalia.
12. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na Msze św. polecone ku czci Matki Bożej, które
są odprawiane w naszym kościele przez cały maj.
13. Nabożeństwa majowe odprawiane są w naszym kościele w tygodniu po Mszach św.
wieczornych, a w niedziele o godz. 16.00

14. W sobotę 12 maja br. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w
Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 22 odprawiona zostanie Msza św. inaugurująca
powstanie Rodziny Kamiliańskiej w Polsce. Przewodniczyć jej będzie o. Leocir Pessini
Generał Zakonu OO. Kamilianów. Po Mszy św. w salkach katechetycznych przy nowym
kościele odbędzie się Zjazd Założycielski. Osoby chętne do wstąpienia w szeregi Rodziny
Kamiliańskiej zapraszamy do udziału w uroczystościach.

