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         Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby archidiecezji na 
sfinansowanie  prac związanych z odnowieniem kurii i katedry - pomnika historii.
 
   .

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

                      Odwiedziny chorych we wtorek i środę o godz. 8.00  /prawa strona ul. turystycznej, str. kościoła/
                       w czwartek i piątek o godz. 8.00  /lewa strona ul. turystycznej, str. zalewu goczałkowickiego/.
                                                               Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

W niedzielę 7.06. dzień modlitw za maturzystów. W tym dniu ks. biskupi odprawią w tej intencji
Msze św. o godz. 10.30 min. w Tychach w kościele św. Karoliny - możliwość uczestnictwa
                         przez internet i transmisję radia eM 107,6 oraz radio Katowice 102,2.

W poniedziałek Świeto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 
                         Msze św. o godz. 6.30, 16.30 i 18.00

Na cmentarzu został uruchomiony wodociąg, za przyczepą na odpady jest kran z wodą. 
    Zaznaczamy, że woda nie jest za darmo trzeba za nią płacić wg. normalnej taryfy.

 Bierzmowanie w naszym kościele w poniedziałek 29 czerwca o godz. 18.00.
Spotkanie wszystkich kandydatów z ks. proboszczem, w czwartek 4 czerwca:
             gr. I o godz. 16.00, gr. II o godz. 16.30 w salce katechetycznej. 

W przyszłą niedzielę w Uroczystość św. Trójcy kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.
Zgodnie z zarządzeniem ks. biskupa sakrament pojednania będzie będzie udzielany
w konfesjonałach. Prosimy o zachowanie środków ostrożności czyli spowiadamy się
                                                          w maseczkach.

Dyspensa od uczestnictwa we Mszach św. obowiązuje do soboty 6 czerwca, od niedzieli
dyspensa obejmuje tylko osoby chore i na kwarantannie. Wszyscy inni zobowiązani są
                                      do uczestnictwa we Mszach św. i komunii.

Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha św. - święto umocnienia Kościoła, święto jedności wszystkich
ochrzczonych. I my, zgromadzeni w jedno przez Ducha Świętego, wychwalajmy Boga za całe
dzieło zbawienia i dziękujemy za Kościół, który napełniony Duchem Świętym prowadzi nas
do pełni miłości i prawdy. Prośmy Boga, by oczyścił nasze serca ogniem Ducha Świętego
i uczynił nas swoją świątynią, byśmy byli znakiem jedności całego świata.

Od przyszłej niedzieli zapraszamy na nabożeństwa popołudniowe o godz. 16.30.

Przed kościołem są do nabycia ciekawe książki: “Strażnik Świętego Papieża” - świadectwo o św. Janie Pawle II
                                    w cenie 7 zł. oraz modlitwy do św. Jana Pawła II w cenie 3 zł.
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