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Dzisiaj:
Przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki), która kończy Okres
Wielkanocny. Jednak czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej trwa jeszcze do Niedzieli Trójcy
Przenajświętszej, którą będziemy obchodzili za tydzień.
O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo do NSPJ i Nabożeństwo do Ducha Św.
Po Mszach św. zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.
W tygodniu:
Nabożeństwa czerwcowe do Serca Bożego będą celebrowane po Mszy św. o godz. 8.00.
W poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (II dzień Zielonych Świątek).
We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia, o 15.30 zapraszamy wszystkie
dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem.
Katecheza dla klas II przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych
grup.
W czwartek w Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana o godz. 17.00 Msza św.
szkolna w dolnym kościele.
W sobotę o godz. 9.00 Msza św. dla najmłodszych dzieci i mam w stanie błogosławionym.
W sobotę w dolnym kościele o godz. 10.00 dzień skupienia dla narzeczonych.
Pielgrzymka Rodzin Diecezji Gliwickiej do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach
odbędzie się w sobotę, rozpocznie się ona Eucharystią o godz. 11.00.
W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Świętej. Po Mszy św. o godz. 12.00 poświęcenie
samochodów i innym pojazdów mechanicznych. Wjazd bramą od ul. Witczaka, wyjazd bramą od
ul. Matejki. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na cele remontowo - inwestycyjne.
W niedzielę o godz. 15.00 w dolnym kościele będzie Msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich
rodzin i wolontariuszy.
Również w tym dniu doroczny odpust będzie przeżywać Parafia Świętej Trójcy. W związku z czym
Nabożeństwa popołudniowego u nas nie będzie.
Także w następną niedzielę o godz. 16.00 w Bytomiu - Miechowicach w kościele pw. Bożego Ciała
odbędzie się spotkanie na temat: Jak ogrzać relacje w małżeństwie. Organizatorzy zapewniają opiekę
nad dziećmi. Szczegóły na plakacie.
Można jeszcze zapisać dzieci na wyjazd wakacyjny od 24 czerwca do 07 lipca do miejscowości
Wdzydze na Pojezierzu Kaszubskim. Szczegóły na stronie internetowej parafii oraz w kancelarii.
W kancelarii przyjmowane są już 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 godzinach 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, skosztować rozbarskich wypieków oraz zaopatrzyć się w
modlitewnik Droga do nieba z dodatkiem rozbarskim.

