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1. Kończy się miesiąc maj. W czwartek zapraszamy na ostatnie nabożeństwo Majowe. Od piątku

zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa, które odprawiamy
przed Najśw. Sakramentem na zakończenie wieczornej Mszy Świętej.

2. W czwartek 31 maja przypada Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Procesja

wyruszy po Mszy św. o g. 1000. Przejdziemy ulicami: Reymonta, Niepodległości i Skłodowskiej. W
związku z procesją nie będzie Mszy św. o g. 1115. Pozostałe Msze św. jak w niedzielę. Prosimy o
sprzątnięcie i przygotowanie trasy procesji, udekorowanie okien swoich mieszkań, niezależnie czy
tymi ulicami przejdzie procesja. Dekoracja to znak naszej wiary i miłości do Boga. Prosimy nie
parkować samochodów przy bramach kościelnych i na trasie procesji. Ołtarze przygotowują
następujące grupy; Na ul. Reymonta k. ul. Katowickiej – Młodzież i okoliczni mieszkańcy, na ul.
Reymonta pod mostem – Kolejarze z Rodzinami i okoliczni mieszkańcy. Na ul. Niepodległości –
Górnicy z Rodzinami i okoliczni mieszkańcy, na placu kościelnym – Liturgiczna Służba Ołtarza.
Prosimy wszystkich o włączanie się do budowy i dekoracji ołtarzy. Górnicy mogą zgłosić się po
konstrukcje do pana Panka. Bardzo prosimy, aby Górnicy i Kolejarze przyszli na procesję w
strojach galowych. W oktawie Bożego Ciała procesja wokół kościoła po wieczornej Mszy Św. W
Boże Ciało dzieci komunijne i rocznicowe przychodzą na procesję w swoich białych strojach,
dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatków podczas procesji.

3. Dzieci

pierwszokomunijne i rocznicowe zapraszamy w swoich strojach do uroczystego
uczestnictwa w procesji Bożego Ciała. Wszystkie dziewczynki do sypania kwiatów mają próbę we
wtorek o g. 1700 na placu przy kościele. Chłopcy komunijni i rocznicowi będą szli na początku
procesji za Liturgiczną Służbą Ołtarza.

4. W Uroczystość Bożego Ciała 31 maja, na Mszy Świętej o g.10

, będziemy przeżywać rocznicę
pierwszej Komunii Świętej. Ostatnia próba we wtorek o g.16 . Natomiast spowiedź dla dzieci
rocznicowych i ich rodzin w środę 30 maja o g.1830. Obecność obowiązkowa. W środę po Mszy
Św. wieczornej nie będzie adoracji NS.
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5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota. W piątek od g. 9

udamy się do naszych
chorych. Spowiedź dla wszystkich wiernych w czasie adoracji NS od g.17 , w trakcie nabożeństwa
majowego oraz w trakcie Mszy Świętej. Z tego tytułu nie będzie dodatkowej adoracji po Mszy
Świętej. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca w sobotę o g. 1715. ks.
Przemysław odwiedzi chorych dopiero w drugą sobotę miesiąca tj. 9 czerwca;
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6. Za tydzień Niedziela Seminaryjna. Po Mszach Św. odbędzie się zbiórka na nasze Pallotyńskie
Seminarium Duchowne. Klerycy będą przedstawiać świadectwo swego powołania.

7. W następną niedzielę nie będzie adoracji NS po Mszach Św. Wspólnotę Modlitewną zapraszamy w
nast. Niedzielę na spotkanie w kaplicy Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o g. 1230.

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny. Pod chórem są do
zabrania darmowe gazetki: „Dobre Nowiny”. Zachęcamy do nabycia lokalnego czasopisma „W
akcji”. Minimalna ofiara, to 1,50zł.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim Wiernym
życzymy spokojnej niedzieli i wszelkich potrzebnych łask w nowym tygodniu. Niech dzisiejsza Uroczystość
przypomina nam, w każdym znaku Krzyża, nieskończoną miłość Trójjedynego Boga do człowieka.
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz ……………………..…………………..

