INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
X NIEDZIELA ZWYKŁA

„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary. W przyszłym tygodniu – kolekta na malowanie naszej świątyni. Zgodnie z wcześniejszym planem od tego tygodnia pojawią się
w kościele rusztowania. Prosimy więc o szczególną ostrożność.
Z tyłu kościoła – nowy numer naszego informatora „Łezka”. Dostępny w zakrystii „Gość Niedzielny” podejmuje temat specjalnie powołanego niemieckiego urzędu, który opierając się na
donosie, może wtargnąć do domu i zabrać rodzicom ich dziecko.
W związku z tym, że w dzisiejszą niedziele przypada odpust bazylikowy ku czci MB Pokornej
w Rudach, wychodząc z kościoła można za dowolną ofiarę nabyć książeczkę wydaną przez byłego rudzkiego proboszcza ks. Rafała Wyleżoła. Książeczka o tytule „Oblicza pokory” zawiera
zebrane teksty, sentencje i modlitwy dotyczące pokory.
Dzisiaj o godz. 16.15 – Nieszpory ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z litanią
i aktem zawierzenia parafii Sercu Jezusowemu.
W tygodniu każdego dnia, oprócz środy, o godz. 18.00 – Nabożeństwo Czerwcowe.
W środę o godz. 19.30 – Msza Św. z Nabożeństwem Fatimskim oraz Modlitwą Rzymską Nowenny do MBNP. Intencje prosimy składać w zakrystii.
W czwartek o godz. 19.00 w kościele – zbiórka wszystkich ministrantów.
W piątek o godz. 19.15 – Msza św. młodzieżowa, także dla uczniów Gimnazjum.
W sobotę o godz. 17.00 – przedwakacyjna spowiedź dzieci i młodzieży.
Przypominamy o konieczności oddania indeksów w zakrystii lub w szkole.
Przypominamy także o konieczności wpłaty na pielgrzymkę do Włoch.
W przyszłą niedzielę o godz. 16.15 zapraszamy przedwakacyjnie na nabożeństwo właścicieli
wszelkich pojazdów. Rozpoczniemy modlitwą w kościele, a następnie przejdziemy na zewnątrz, aby błogosławić właścicieli i ich pojazdy.
W sobotę i niedzielę 23 i 24 czerwca odbędzie się Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na
Górę Św. Anny. Jest możliwy wspólny wyjazd mężczyzn busem w niedzielę na uroczystą Eucharystię w Grocie Lurdzkiej z udziałem ks. Biskupów diec. gliwickiej i opolskiej o godz.
10.00. Wyjazd o godz. 7.30. Zgłoszenia do przyszłej niedzieli w zakrystii.
Niech Miłosierne Serce Jezusa
błogosławi nam obficie w najbliższym tygodniu!

