OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego – 13.05.2018r.
1. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00. Po nabożeństwie uroczyste rozdanie dzieciom
pierwszokomunijnym pamiątkowych obrazków i poświęcenie dewocjonaliów. Po
nabożeństwie będą również robione zdjęcia grupowe.
2. W poniedziałek 14 maja br. w kaplicy zakonnej o godz. 17.15 odprawiona zostanie Msza św.
hospicyjna.
3. Również w poniedziałek o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
„młodzieżowa”, na którą zapraszamy uczniów klas siódmych szkoły podstawowej,
gimnazjalistów oraz młodzież szkół średnich wraz z rodzicami. Przed Mszą św. od godz.
18.30 okazja do spowiedzi św. dla młodzieży
4. Od poniedziałku do piątku dzieci pierwszokomunijne biorą udział we Mszach św.
wieczornych o godz. 18.00 i nabożeństwach majowych w ramach tzw. „Białego Tygodnia”.
5. We wtorek 15 maja br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą bony
żywnościowe i artykuły spożywcze dla tych osób i rodzin korzystających z opieki społecznej,
które nie odebrały ich w ubiegłym tygodniu.
6. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych, Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych i nabożeństwo majowe zapraszamy w środę 16 maja br. o godz. 18.00.
7. W czwartek 17 maja br. Mszy św. „szkolnej” o godz. 16.30 nie będzie.
8. Również w czwartek o godz. 19.15 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie
9. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
10. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.
11. Nabożeństwa majowe odprawiane są w naszym kościele w tygodniu po Mszach św.
wieczornych, a w niedziele o godz. 16.00
12. Rodziców dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
informujemy, że Msza św. z okazji Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej będzie odprawiona
w naszym kościele w niedzielę 3 czerwca br. o godz. 11.00
13. Rada Dzielnicy Centrum Południe zaprasza Mieszkańców naszego miasta do udziału w
wyjątkowym wydarzeniu "I Love Majówka", które odbędzie się 19 maja 2018 r. w godz. od
14.00 do 21.00 w Zabrzu przy Pomniku Braci Górniczej (ul. 3 Maja, obok
fontanny).Podczas wydarzenia dzieci, dorośli i całe rodziny będą mogły wziąć udział w wielu
konkursach. Dzięki Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca będzie także możliwość
dokonania bezpłatnych badań, np. poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, spirometrii,
zawartości substancji szkodliwych w wydychanym powietrzu oraz na miejscu skonsultować
się z kardiologiem. Seniorzy będą mogli skorzystać ze specjalnych ćwiczeń aerobiku. Na te i
wiele innych atrakcji zapraszają organizatorzy.

14. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Skrzydłami” im. św. Michała Archanioła w Zabrzu
Mikulczycach przy ul. Lipowej 11 zaprasza dnia 19 maja br. w godz. od 14.00 do 17.00
dzieci i rodziców na Dzień Otwarty szkoły. W programie, warsztaty muzyczne, gry, zabawy,
konkursy oraz inne atrakcje. Szczegóły na plakacie w westibulum kościoła.

