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niedziela, 23.05.2021

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO | 23 - 30 V 2021

Dzisiaj z racji Uroczysto?ci Zes?ania Ducha ?wi?tego o godz. 16.00
odprawimy Nieszpory. W dalszym ciągu zach?camy wiernych do
uczestnictwa w Nabo?e?stwach Majowych, które w tygodniu
odprawiamy o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.00.
W poniedziałek przypada ?wi?to NMP Matki Ko?cio?a.
W ?rod? – wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera. W tym dniu, po
Mszach świętych, odmówimy Litani? do ?w. Józefa w int. Rodzin.
W czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O
godz.

14:00

zapraszamy

na Adoracj?

Naj?w.

Sakramentu,

która zakończy się nabożeństwem majowym.
W sobotę przypada wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.

PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO SERCA NMP

UL. FRANCISZKAŃSKA 1, 41-819 ZABRZE

W przyszłą niedzielę, Uroczysto?ci? Trójcy Przenaj?wi?tszej, k

o?czy si? okres wielkanocnej spowiedzi i Komunii ?w. W tym dniu,
dzieci naszej parafii będą przeżywać Uroczysto?? Pierwszej Komunii
?wi?tej – o godz. 9.00 kl. 3A i o godz. 10.30 kl. 3B. Bardzo prosimy wiernych,
aby skorzystali w tym dniu ze Mszy św. o innej porze, umożliwiając w ten sposób
uczestniczenie w uroczystości komunijnej rodzinie i bliskim naszych
najmłodszych parafian.
Próby przed I Komuni? ?w. odbędą się w środę o godz. 18.45 dla kl. 3A i
w czwartek o godz. 18.45 dla kl. 3B – obecność obowiązkowa! Spowied? dla
dzieci komunijnych i ich rodziców odbędzie się w sobotę o godz. 9.00.
Przed ołtarzem wystawiona jest skarbonka, do której można składać ofiarę na
kwiaty i budowę ołtarzy na Boże Ciało. Już teraz pragniemy poinformować, że w
tym roku, procesja przejdzie ulicami: Grunwaldzką, Chełmońskiego, M. CurieSkłodowskiej oraz chodnikiem obok bloków przy ul. Grunwaldzkiej i do kościoła
. Prosimy okolicznych mieszkańców o przygotowanie ołtarzy – pierwszy przy ul.
Grunwaldzkiej obok figury MB, drugi przy ul. Chełmońskiego jak w poprzednich
latach, trzeci pomiędzy blokami przy ul. Grunwaldzkiej oraz czwarty przy
kościele, który przygotują grupy młodzieżowe.
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.
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Wszystkich, którzy pragną przeżyć wspaniałe rekolekcje, posłuchać wzruszających

świadectw i ciekawych wykładów a także uczestniczyć we wspaniałej i radosnej
atmosferze pośród młodych ludzi z całego świata, serdecznie zachęcamy do
udziału w wyjeździe organizowanym przez o. Jędrzeja na Mi?dzynarodowe
Spotkanie M?odych w Medjugorje. Termin: od 30.07 – 9.08 br. Koszt
wyjazdu: 600 z? + 260 €, a szczegółowe informacje są dostępne na plakatach i
na stronie internetowej 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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