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Zach?camy wiernych do uczestnictwa w Nabo?e?stwach Majow
ych, które w tygodniu odprawiamy o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.00.
Od poniedziałku do środy przypadają Dni Krzy?owe, w związku z tym, w
ramach nabożeństw majowych będziemy modlić się o urodzaje.
W środę – wspomnienie ?w. Leopolda Mandicia z Hercegnovi, prezbitera.
W tym dniu, po Mszach świętych, odmówimy Litani? do ?w. Józefa w
int. Rodzin.
W czwartek – wspomnienie NMP Fatimskiej. Z tej okazji zapraszamy
do wspólnej modlitwy ró?a?cowej: o godz. 6.30 – część światła, o godz.
17.30 – część bolesna w ramach nabożeństwa majowego i o godz. 20.00 – część
chwalebna i procesja z figurą fatimską. W tym też dniu o godz. 14:00
zapraszamy na Adoracj? Naj?w. Sakramentu, a o godz. 18.00 na Mszę
św. w int. Wspólnoty Żywego Różańca.
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W piątek – ?wi?to ?w. Macieja, Aposto?a. W tym dniu przypada

33 rocznica po?wi?cenia naszego ko?cio?a. Z tej okazji o godz. 7.00
zostanie odprawiona Msza św. w int. Parafian podczas, której rozpoczniemy
Nowenn? przed Uroczysto?ci? Zes?ania Ducha ?wi?tego. W
kolejnych dniach, Nowenna ta, będzie kontynuowana podczas nabożeństw
majowych.
W sobotę – wspomnienie ?w. Ma?gorzaty z Kortony.
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Pa?skiego. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na utrzymanie naszego
kościoła i klasztoru oraz inne bieżące remonty.
Zach?camy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć ze
stolików za ławkami, a przy furcie klasztornej mo?na w dalszym ciągu
zamawia? intencje mszalne na rok 2021.
Przypominamy, że w dniach 14-16.05.2021 r. w Parafii ?w. Anny w
Zabrzu odb?dzie si? PreFestiwal ?ycia. Jest to propozycja
weekendowego spotkania młodzieży naszych zabrzańskich parafii dostosowana
do obostrzeń, opierająca się na spotkaniu z samym sobą, z Panem Bogiem i z
drugim człowiekiem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na
stronie internetowej i facebooku naszej parafii.
Za wszelkie ofiary i ?yczliwo?? sk?adamy serdeczne podzi?kowania.
A wszystkim parafianom, go?ciom oraz sympatykom naszego ko?cio?a i klasztoru
?yczymy otwarto?ci na dar Bo?ego b?ogos?awie?stwa +
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