OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Trójcy Świętej – 27.05.2018r.
1. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00. Dzisiejsza uroczystość Najświętszej Trójcy kończy
okres przyjmowania Komunii Świętej Wielkanocnej.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych, Nowennę do M.B. Uzdrowienie
Chorych i nabożeństwo majowe zapraszamy w środę 30 maja br. o 18.00.
3. W czwartek 31 maja br. przypada uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże
Ciało. W tym dniu Msze św. w naszym kościele odprawione będą o godz. 6.00, 8.00, 11.00,
12.15 i 19.00. Po Mszy św. o godz. 8.00 wyruszy procesja eucharystyczna do czterech
ołtarzy. Trasa procesji przejdzie ulicami: Dubiela, Niedziałkowskiego, Nocznickiego, MC
Skłodowskiej, Szpitalną, Jagiellońską i powróci ulicami Niedziałkowskiego i Dubiela na plac
kościelny. Ołtarze zbudowane będą; Pierwszy róg ulic Dubiela i Niedziałkowskiego –
stawiają go duszpasterstwa Rodzin Katolickich i Szkoła Nowej Ewangelizacji, drugi ołtarz
na ul. Nocznickiego stawia go Rodzina Nowak i sąsiedzi, trzeci na ul. Szpitalnej stawiają
duszpasterstwa Żywego Różańca i Legionu Maryi, czwarty ołtarz na rogu ulic Staszica i
Jagiellońskiej stawia duszpasterstwo Młodzieży Parafialnej i „Domowego Kościoła”. Do
udziału w procesji Bożego Ciała zapraszamy dzieci pierwszokomunijne w swoich strojach,
nasze duszpasterstwa i poczty sztandarowe. Wiernych prosimy o udekorowanie swoich
domów i okien emblematami eucharystycznymi, zwłaszcza na trasie procesji. Nabożeństwo
majowe i procesja eucharystyczna o godz. 16.00. Wiernych prosimy o przynoszenie płatków
kwiatów do sypania podczas procesji Bożego Ciała.
4. Podczas oktawy Bożego Ciała procesje eucharystyczne będą odprawiane w naszym kościele
po Mszach św. wieczornych. Natomiast na zakończenie oktawy w czwartek 7 czerwca br.
poświęcenie ziół i wianków.
5. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane będą w naszym kościele w tygodniu po Mszy św.
wieczornej około 18.30, a w niedziele o godz. 16.00.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota m-ca czerwca. W piątek 1 czerwca br.
po Mszy św. o godz. 8.00 w naszym kościele odprawione będzie nabożeństwo do Serca Pana
Jezusa. O godz. 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Po Mszy św. o
godz. 18.00 zapraszamy wiernych na pierwsze nabożeństwo czerwcowe połączone z procesją
eucharystyczną.
7. Również w piątek 1 czerwca br. przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu
post piątkowy nie obowiązuje. Biskup Gliwicki udziela dyspensy od obowiązku zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na
terenie diecezji gliwickiej.
8. W sobotę 2 czerwca br. odwiedzimy chorych, których prosimy zgłaszać w Kancelarii
Parafialnej.
9. Również w sobotę o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu Maryi w intencji Róż Różańcowych.
10. W przyszłą niedzielę 3 czerwca br. o godz. 11.00 odprawiona zostanie w naszym kościele
Msza św. Rocznicowa dla dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej.

11. Również w przyszłą niedzielę w westibulum naszego kościoła przeprowadzona będzie
zbiórka ofiar na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie
12. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.
13. Dziś do nabycia majowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim artykuły:
„Święty miesiąca maja”, „Czy jestem dobrą matką?”, „Majowa refleksja” wiadomości z
życia parafii oraz Nasze zdrowie, gdzie piszemy o chorobach paznokci. Ponadto drukujemy
pamiątkową listę tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych. Wszystkim nabywającym
naszą gazetkę składamy serdeczne „Bóg zapłać” i życzymy miłej lektury.

