PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 13.05 DO 19.05.2019.
PONIEDZIAŁEK – 13.05.2019; NMP Fatimskiej (wspomnienie).
17:30 Za + Zofię Kuśkę.
WTOREK – 14.05.2019; św. Macieja, Apostoła (wspomnienie).
8:00 Za + ks. Gintera Kolendę.
ŚRODA – 15.05.2019.
18:00 Msza pod przewodnictwem ks. Biskupa z okazji wizytacji kanonicznej
z udzieleniem sakramentu bierzmowania.
Za ++ Zofię i Augustynę Czogalik.
CZWARTEK – 16.05.2019; Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego
w Gliwicach (święto).
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
17:30 Szkolna: Za ++ Leona Solicha i Henryka Achtelika.
PIĄTEK – 17.05.2019; św. Andrzeja Boboli męcz., patrona Polski (święto).
17:30 Za +dziadków Jadwigę i Józefa Cyranów.
SOBOTA – 18.05.2019.
100-lecie urodzin Karola Wojtyły
8:00 Za ++ rodziców Kałus i Jonderko.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA– 19.05.2019.
8:00 Za ++ rodziców Zofię i Alfreda Kuśków.
10:00 Za + męża Karola Kalusa.
Chrzest: Zofia Kobryń.
14:00 Nabożeństwo Majowe.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o
Powołania do Służby w Kościele. Dzisiaj również odpust w Górkach Śląskich.
Na dzisiejsze Nabożeństwo majowe z modlitwą o powołania zapraszam na
godzinę 15:00.
W dni powszednie nabożeństwo majowe po Mszy wieczornej, lub o 18:00, gdy
Msza jest rano.
Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek o 16:00.
We wtorek (14.05) przypada święto św. Macieja, apostoła, w czwartek
(16.05) święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gliwicach,
a w piątek (17.05) święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski.

6. W środę będzie miała miejsce w naszej parafii wizytacja biskupia. Odwiedzi
nas ks. bp Andrzej Iwanecki. O godz. 16:30 będzie spotkanie Rady
Parafialnej z księdzem biskupem, natomiast na godz. 18:00 zapraszam
wszystkich parafian na uroczysta Mszę św. z udzieleniem sakramentu
bierzmowania naszej młodzieży. Wizytacja biskupa jest świętem całej parafii.
Tam, gdzie biskup sprawuje Eucharystię, tam w szczególny sposób objawia
się
Kościół. Dlatego zapraszam wszystkich parafian do udziału w tej liturgii.
7. Zgodnie ze zwyczajem proszę rodziców bierzmowanych, jak również samych
młodych o posprzątanie kościoła w tym tygodniu, oraz o posprzątanie domu
parafialnego przed wakacjami.
8. Widać prace przy rozbiórce starego ogrodzenia i porządkowaniu terenu.
Teraz przed środową uroczystością dobrze by było posprzątać plac po
tychże pracach. Zapraszam w miarę możliwości w poniedziałek i wtorek
młodzież bierzmowaną lub rodziców, ale też innych chętnych do pomocy.
9. W sobotę pielgrzymka dzieci komunijnych do katedry gliwickiej. Wyjazd
o 8:30, zbiórka przy szkole. Dzieci jadą w strojach komunijnych. Można
zabrać ubranie na zmianę, bo po wydarzeniach w katedrze zwiedzimy
palmiarnię.
10. Próba scholi w sobotę o 10:00.
11. Planujemy wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży do Soli w dniach od 30.07 do
6.08. Ponieważ program jest dosyć intensywny, zapraszamy zasadniczo
dzieci dopiero po 2. klasie szkoły podstawowej.
12. Dziękuję za posprzątanie kościoła na niedzielę paniom: Brygidzie Franosz,
Zofii Sobeczko, Renacie Cieślik i Michalinie Ignacy.
13. Dziękuję również za pomoc w rozbiórce ogrodzenia i innych męskich
pracach. W ostatnich dwóch tygodniach pracowali: Jerzy Pendzich, Mirosław
Achtelik, Jan Krziżek, Piotr Banaszek, Martin Kowaczek, Arnold Kowaczek,
Jerzy Badura, Piotr Komor, Tomasz Grycman, Robert Tkocz, Jakub Konopka,
Alojzy Wydra, Jerzy Chrubasik, Arnold Tomala, Arnold Leszinski.
14. Dziękuje też za pomoc w wyniesieniu „wielkich gabarytów” Arturowi
Jarzombkowi, Jakubowi Konopce i Tobiaszowi Głombikowi.
15. Duszpasterstwo rodzin diecezji gliwickiej serdecznie zaprasza rodziców i
wychowawców na spotkanie z dr. Piotrem Wołochowiczem pt. "Jak w
obecnych czasach skutecznie przekazywać wiarę dzieciom?", które odbędzie
się 18 maja 2019r. W godz. 9-15 w domu katechetycznym przy parafii św.
Bartłomieja w Gliwicach. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie oraz na stronie
internetowej: dorodzin.pl

