
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 14.06 DO 20.06.2021.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.06.2021.8:00 Do Bożej Opatrzności w intencji Marty i Gintera Jarzombków.10:00 W pewnej intencji.14:00 W intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,personelu medycznego oraz o ustanie epidemii.15:15 Nieszpory.

PONIEDZIAŁEK – 14.06.2021; bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika(wspomnienie).18:00 Za ++ rodziców Pielczyk – Kwapik, brata Jana, szwagra Henryka.
WTOREK – 15.06.2021.8:00 Za + matkę Jadwigę Strzelczyk, jej poległego męża i dusze w czyśćcucierpiące.18:00 W intencji kapłanów z rocznika święceń 1998 z diecezji gliwickieji opolskiej.
ŚRODA – 16.06.2021.8:00 Za ++ Martę i Maksymiliana Morcińców.18:00 Za + Łucjana Kowaczka w 7. dzień po śmierci od róż różańcowych.
CZWARTEK – 17.06.2021; św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika(wspomnienie).17:00 Adoracja.18:00 Za ++ Józefa i Agnieszkę Cieślów.
PIĄTEK – 18.06.2021.18:00 Za ++ Leona Solicha i Wiktorię Achtelik.
SOBOTA – 19.06.2021.8:00 W intencji ks. prałata Bogdana Kicingera z okazji rocznicy święceńkapłańskich.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.06.2021.8:00 Za + męża Rudolfa Mrozka i ++ rodziców z obu stron.10:00 Za + Rozalię Łyczek w dniu urodzin.14:00 Nieszpory.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Zapraszam do udziału w Nieszporach dzisiaj o 15:15.
2. Od dzisiejszej niedzieli zostaje poluzowany limit osób w kościele.Obecnie kościół może być zapełniony w 50%.
3. W związku ze znaczącym zwiększeniem limitów osób od przyszłejniedzieli wracamy do zwykłego porządku Mszy św. niedzielnych.Pozostaną Msze o zwykłych godzinach (8:00 i 10:00) i Nieszporyo 14:00. Nie będzie już Mszy w sobotę o 18:00, ani w niedzielę o 14:00.Natomiast wszystkie Msze i Nabożeństwa nadal będą transmitowanew internecie.
4. We wtorek o 18:00 będzie miała miejsce Msza św. z udziałemkapłanów z mojego rocznika święceń (1998). Jest zwyczajemkapłańskim, że co roku w okolicach rocznicy święceń kapłani każdegorocznika spotykają się na Eucharystii i wspólnym świętowaniu (tzw.„zjazd kursowy”). Tym razem odbędzie się to spotkanie w Babicach iwszystkich parafian na tę uroczystą Eucharystię zapraszam.
5. Wczwartek (17 czerwca) przypada 22. rocznica pobytu św. Jana PawłaII w Gliwicach.
6. Spotkanie dzieci z Ewangelią w sobotę o 16:30 w Domu Parafialnym.
7. Dziękuję za przygotowanie kościoła na niedzielę. W tym tygodniupracowały panie: Agnieszka Adler, Stefania Jonderko, Anna Kuśmai Marzena Walenko.
8. Polecam rodzicom bezpłatne broszury „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz„Gdy dziecko pyta o seks”. Są wyłożone z tyłu kościoła.
9. Polecam „Gościa Niedzielnego”, a w nim opowieść o kobiecie, którejnumer obozowy z Auschwitz ucałował papież Franciszek, czy reportażo krakowskiej bazylice, gdzie przed stu laty dokonano ofiarowaniaPolski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dzieciom polecam „AniołaStróża” oraz „Małego Gościa”.


