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XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.06.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XII Niedzielę Zwykłą. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz
Edukacyjny. Za złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”
 Odpust w Parafii NSPJ. Suma odpustowa o godz. 12.30, nieszpory o godz. 15.00. Z tej racji w
naszym kościele nie będzie nabożeństwa popołudniowego.
















W tygodniu:
Od jutra obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. W tygodniu: w poniedziałek, środę, czwartek i
piątek Msze św. będą o godz. 7.00 i 8.00, a we wtorek i sobotę o godz. 8.00 i 18.00. Porządek
niedzielnych Mszy św. będzie następujący: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00. Nie będzie Mszy
św. o godz. 11.00 oraz nieszporów o 15.30.
W związku z wakacjami zmieniają się także godziny urzędowania kancelarii parafialnej. Od
poniedziałku do piątku kancelaria czynna jest od godz. 9.00 do 11.00, a tylko we wtorek po południu
od 17.00 do 17.45.
Do piątku nabożeństwa czerwcowe do NSPJ będą celebrowane po Mszy św. o godz. 8.00.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Na
godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W czwartek Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła, głównych patronów Diecezji Gliwickiej. W tę
uroczystość przypada także Dzień Papieski – Ojca Świętego Franciszka. Kolekta tego dnia będzie
przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej, tzw. Świętopietrze. W tym dniu Msze św. będą
sprawowane o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00.
W piątek o godz. 18.15 w Domu Parafialnym nauka przedchrzcielna.
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż
Różańcowych i nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszać w kancelarii
lub zakrystii.
W przyszłą niedzielę w Domu Parafialnym o godz.14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
Zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na dary znajduje się przy ołtarzu
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.
W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci, które od września rozpoczną dwuletnie przygotowanie
do I-szej Komunii św. Warunkiem zapisania jest przedłożenie metryki chrztu (jeżeli chrzest był poza
naszą parafią). Jeśli dziecko w dniu chrztu miało inne nazwisko, należy w parafii chrztu przedłożyć
dokument o zmianie nazwiska.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, skosztować rozbarskich wypieków oraz zaopatrzyć się w
modlitewnik Droga do nieba z dodatkiem rozbarskim.
PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY RADOŚCI I BOŻEGO POKOJU,
A WSZYSTKIM UDAJĄCM SIĘ NA WAKACYJNY WYPOCZYNEK
BEZPIECZNEJ PODRÓŻY I WSPANIAŁEGO WYPOCZYNKU!
PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE WAKACJE NIE ZWALNIAJĄ NAS
Z PRAKTYK RELIGIJNYCH!

