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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Szum fal, szum lasu, szum medialny, szum Wieczernika. Który z nich nam najbardziej
odpowiada? Jak zareagujemy dzisiaj na słowa Pisma Świętego? Czy pozostaną dla nas
niezrozumiałym szumem, niewartym zapamiętania, czy słowami Pana Boga, który
przemawia do swojej córki, do swojego syna? Czy naprawdę zależy nam, by w nas zamieszkał
Pan Bóg? Dostaliśmy dziś kolejną szansę. Nie zmarnujmy jej.
Witamy w naszej parafii Księdza Neoprezbitera Krzysztofa Moczkę, który na
zakończenie Mszy św. udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.

1. Odśpiewany na początku Mszy św. hymn Przybądź, Duchu Stworzycielu pozwala zyskać,

przy spełnieniu zwykłych warunków, odpust zupełny. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
dziś o godz. 15.15 w kościele parafialnym.
2. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła – Misyjny Dzień Chorych. Katecheza dla

dorosłych po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym.
3. Różaniec o pokój na świecie w środę o godz. 17.20 poprowadzi młodzież oazowa.
4. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Niech to będzie

dzień szczególnej modlitwy za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość
w kapłańskim posługiwaniu. O godz. 18.oo w ramach Wieczoru Fatimskiego zapraszamy
na Mszę św. w intencji kapłanów i czcicieli MB Fatimskiej, a o 19.oo na nabożeństwo
różańcowe z procesją ze świecami.
5. W piątek Msza św. szkolna o godz. 16.3o, a dla młodzieży o godz. 18.oo. Nauka

przedślubna dla narzeczonych (temat 2.) po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym.
6. Czcicieli św. Walentego zapraszamy na Mszę św. do naszego sanktuarium w sobotę o godz.

10.oo. Po Mszy św. nabożeństwo za oczekujących i pragnących potomstwa
z błogosławieństwem matek oczekujących dziecka. W Domu Parafialnym po Mszy św.
wieczornej (ok. godz. 17.45) katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz. 17.oo

i w sobotę od godz. 16.oo. Ponadto spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św.
Uczniów klas 5. i 6. zapraszamy do spowiedzi w czwartek o godz. 16.3o.
8. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
9. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszej Trójcy. O godz. 18.oo

nabożeństwo do Trójcy Świętej przy kapliczce na ul. Macieja. Przypominamy, że w
Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
10. W sobotę i niedzielę (15 i 16 czerwca) w sanktuarium św. Walentego po Mszy św.

zapraszamy do wysłuchania audiowycieczki po historii i wystroju naszego sanktuarium,
przygotowanej z myślą o pielgrzymach. Czas trwania 22 minuty.
11. Duszpasterstwo Przedsiębiorców TALENT zaprasza na spotkanie we wtorek, 11.06.br.

w Tychach przy parafii św. Marii Magdaleny, ul. Damrota 62. Msza św. o godz. 18.oo, a
po niej spotkanie formacyjne pt. „Wypocznijcie nieco” – odpoczynek a rozwój człowieka”.

12. XV Piesza Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w terminie od 16 do 21 lipca.

Koszt pielgrzymki 150 zł. Dzieci do 18 roku życia idące z rodzicami nie płacą. Zapisy w
kancelarii parafialnej do 8 lipca.
13. Organizatorzy Metropolitalnego Święta Rodziny dziękują wszystkim sponsorom,

wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w przygotowanie oraz
przeprowadzenie w/w święta. Dziękują również tym którzy ubogacili festyn swoimi
wypiekami oraz wzięli udział w przygotowanych konkursach i atrakcjach. Bóg zapłać.
14. Wyjazd pielgrzymów do Dębowca w czwartek 13 czerwca o godzinie 7.45 z parkingu przy

Sanktuarium. Prosimy zabrać śpiewnik fatimski.

