INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Dzisiejszą Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres wielkanocny, a rozpoczynamy
drugą część Okresu Zwykłego Roku Kościelnego. Czas Komunii Św. wielkanocnej trwa jeszcze do
przyszłej Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. „Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary.
Wychodząc z kościoła można dzisiaj ofiarą wesprzeć budowę Świątyni Bożej Opatrzności.
Dzisiaj o godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory z Uroczystości wraz z litanią do Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Na Nabożeństwa Czerwcowe zapraszamy codziennie o godz. 18.00.
Do „Gościa Niedzielnego” dołączona została płyta zawierająca zadziwiająco aktualne po dziś
dzień przemówienia pap. Jana Pawła II wygłoszone podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.
Z tyłu kościoła ministranci również w dzisiaj rozprowadzają w cenie 5 zł. książkę opisującą i ilustrującą tę pielgrzymkę. Z tyłu kościoła – kolejny numer naszego Informatora Łezka.
Jutro rozpoczyna się nasza parafialna pielgrzymka do Fatimy i Portugalii. Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 11.30. Przychodzimy na nią z bagażami, w pełni gotowi do wyjazdu.
Zapraszamy również osoby, które chcieliby nas pożegnać. Jest również możliwość przekazania intencji, które zawieziemy na miejsce objawień Fatimskiej Matki. Prosimy o modlitwę o bezpieczną
i owocną pielgrzymkę.
W czwartek o godz. 19.30 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadzą ministranci.
Nie będzie w ten dzień nabożeństwa czerwcowego ani Mszy Św. o godz. 18.30.
W najbliższą sobotę odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium MB Pokornej
w Rudach. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 10.00. Wszystkie rodziny serdecznie zapraszamy.
W przyszłym tygodniu w poniedziałek, czyli 17 czerwca o godz. 17.00 zapraszamy na małą pielgrzymkę do katedry gliwickiej, gdzie zostanie odprawiona Msza Św. dziękczynna za pobyt św.
Jana Pawła II w Gliwicach. Po Eucharystii odbędzie się koncert Zespołu Muzycznego Politechniki
Śląskiej. Koszt 25 zł. Byłoby pięknie, gdyby nasza parafia była reprezentowana przez poczty sztandarowe górników, strażaków i młodzieży. Zgłoszenia w zakrystii.
Kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z kl. 6 i 7 prosimy,
aby do przyszłej niedzieli przynieśli kartki potwierdzające ich uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św.
i nabożeństwach.
Na koniec informacja i radosna i smutna zarazem. Decyzją ks. Biskupa ks. Krzysztof otrzymał
nominację na proboszcza par. Matki Bożej Fatimskiej w Kaletach-Drutarni. Niestety ze
względów pastoralnych probostwo ks. Krzysztof obejmuje już od dnia jutrzejszego. Nasza parafia
otrzyma nowego Wikariusza we wrześniu br. Nowemu Proboszczowi życzymy gorliwości duszpasterskiej i nieustannej asystencji Ducha Św. W tygodniu mojej pielgrzymkowej nieobecności,
w parafii posługiwać będzie emerytowany kamilianin o. Józef Kordek.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.
Obfitości Darów Ducha Św. na każdy dzień!

