OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 20.05.2018
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na kwiaty i dekoracje do ołtarzy Bożego Ciała. Bóg
zapłać za składane ofiary.
_______________________________________________________________________________
Z racji ogłoszonej w mieście żałoby po tragicznym wypadku na kopalni „Zofiówka”
planowany na dzisiaj festyn został odwołany.
Zapraszamy na nabożeństwo majowe dzisiaj i w ciągu tygodnia o godz. 17.30.
W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jest to także
Misyjny Dzień Chorych. Zachęcamy do udziału w tym dniu we Mszy św.
Katecheza Dorosłych w poniedziałek o godz. 16.30 w domu parafialnym.
We wtorek o godz. 19.00 odbędzie się w naszej parafii spotkanie organistów dekanatu
Jastrzębie-Zdrój.
Spotkanie chórów dekanatu Jastrzębie-Zdrój i Jastrzębie Górne rozpocznie się w Mszanie
w środę o godz. 17.00.
Msza św. w intencji Doraców Życia Rodzinnego w czwartek o godz. 18.00 i następnie
spotkanie w domu parafialnym.
Dzieci z klasy V i VI zapraszamy do spowiedzi w czwartek o godz. 15.45 i na Mszę św.
szkolną o godz. 16.15.
Dzieci z klasy III i IV prosimy do sakramentu pokuty w piątek o godz. 15.45 oraz na Mszę św.
szkolną o godz. 16.15.
Dzieci, które będą obchodziły I Rocznicę Komunii Świętej, mają próbę w piątek
o godz. 15.00, a uroczystość rocznicową w niedzielę na Mszy św. o godz. 9.45.
Msza św. za zmarłych w ostatnim czasie w piątek o godz. 18.00.
Ostatnie przed wakacjami spotkanie Grupy Osób Niepełnosprawnych rozpocznie się
Mszą św. w sobotę o godz. 10.00.
W przyszłą niedzielę odbędzie się na placu przy fontannie św. Franciszka Festyn z okazji Dnia
Matki. W ramach festynu koncert zespołu muzycznego, naszej parafialnej orkiestry dętej, występy
taneczne oraz nabożeństwo majowe z udziałem Dzieci Maryi. Szczegóły na plakatach i w „Głosie
Serca”.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
Zapisy na wyjazd autobusem do Piekar Śląskich na Pielgrzymkę Mężów i Młodzieńców
przyjmujemy w zakrystii.
31 maja przypada uroczystość Bożego Ciała. Procesja przejdzie ulicami Kościuszki,
Broniewskiego, Słoneczną i 1 Maja. Prosimy chętnych parafian o włączenie się w przygotowanie
ołtarzy przy Szkole Muzycznej, przy ulicy Słonecznej, przy krzyżu u państwa Drobków oraz przy
ulicy 1 Maja u państwa Gawełczyków.

