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„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę oraz złożone ofiary.

O godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo dziękczynne prowadzone przez dzieci Pierwszokomunijne.

W „Gościu Niedzielnym” oraz nowym „Małym Gościu” dużo miejsca poświęcono Dniu Matki. Do naby-
cia w zakrystii. W zakrystii są jeszcze rozprowadzane w ubiegłą niedzielę książeczki o orędziu fatimskim.

Przez  cały  Biały  Tydzień  o  godz.  18.00  zachęcamy  do  uczestnictwa  w  nabożeństwach  majowych ze
szczególnym udziałem dzieci komunijnych. Od piątku nabożeństwa będą połączone z Nowenną do Ducha Św.

W tym tygodniu przeżywać będziemy tzw.  DDNINI K KRZYŻOWERZYŻOWE.. To szczególny czas  modlitw o urodzaje.
Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 6.30
– procesja do krzyża przy ul. Strażackiej, następnie Topolowej i Raciborskiej. Bezpośrednio po procesji –
Msza Św. ze szczególną intencją modlitwy o urodzaje.

W czwartek kancelaria parafialna wyjątkowo będzie nieczynna.

W piątek o godz. 19.15 – spotkanie młodzieży w salce parafialnej.

W sobotę zapraszamy na pielgrzymkę dzieci komunijnych do gliwickiej katedry. Wyjazd z przystanku
przy straży o godz.  8.30.  O godz.  10.00 – Msza Św. prowadzona przez ks.  bpa z Togo.  Zapraszamy
również rodziców lub dziadków. Zgłoszenia dorosłych oraz zgody na wyjazd dzieci prosimy dostarczyć do
do najbliższego czwartku.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na godz. 11.00 za-
praszamy na Mszę Św. w intencji żyjących i ++ Matek z okazji ich święta.

Przypominamy o dekanalnym wyjeździe na wielotysięczne  spotkanie młodych na Polach Lednickich
pod Gnieznem. Wyjazd w piątek 2 czerwca o godz. 23.55; powrót w niedzielę 4 czerwca ok. 7.30. Koszt:
70 zł. Zapisy i informacje w zakrystii po Mszach św. do 26 maja.

W tym roku procesję w Uroczystość Bożego Ciała, która przypada w 15 czerwca, przeprowadzimy ulicą
Topolową. Prosimy o przygotowanie pierwszego ołtarza przez parafian mieszkających na ul. Topolowej,
Wierzbowej i Świerkowej, drugiego przez mieszkańców ul. Topolowej, Brzozowej i Sosnowej, trzeciego –
Topolowej, Dębowej i Lipowej oraz czwartego – Topolowej i Jagodowej.

W Boże Ciało o godz. 17.00 Szkółka Sobotnia organizuje dla wszystkich chętnych – również dla osób doro-
słych – wyjazd do Opola na Koncert Uwielbienia. Zapisy wraz z wpłatą 5 zł., peselem i zgodą rodziców
u organizatorów Szkółki. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą jechać wraz z rodzicami.

Obfitości Bożych Łask na nowy tydzień!


