
 

 

O P
Nieporównanie ważniejsze jest to, co ma zrobić Bóg, niż to co my sami osiągniemy. 

Zbawienie jest całkowicie darmowym darem Boga, a nie osiągnięciem człowieka.  
Bóg wymaga od nas tylko jednego: wiary, czyli przylgnięcia do Niego. Dokładnie  
to uczyniła Maria! Usiadła jak najbliżej mogła Jezusa, żeby nie uronić niczego,  
co On przyniósł, co mówił. 

 

Witamy w naszej parafii Ojca Oblata Roberta Grabkę OMI, który wygłosi do nas 
słowo Boże, a po Mszy św. będzie rozprowadzał Kalendarze Misyjne. 

Kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafii. 
O 16.00 – Nieszpory Niedzielne.  
 

Poniedziałek. Święto św. Marii Magdaleny. 
 

Wtorek. Święto św. Brygidy, patronki Europy. 
O 17.40 – nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.  
O 19.00 – różaniec za chorych w szpitalu.  
 

Czwartek. Święto św. Jakuba Apostoła. 
Na Mszę św. zapraszamy szczególnie wszystkich, którzy pielgrzymowali 

szlakiem św. Jakuba (Camino de Santiago). 
 

Piątek. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu do 18.00. 
 

Sobota 
O 7.00 – Różaniec prowadzony przez Czwartą Różę Różańcową.  
O 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 
 

Następny tydzień 
Przypominamy, że przez cały okres wakacyjny nie będzie Mszy św. o godz. 12.00. 
Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii. 
Z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców w przyszłą niedzielę o 

godz. 15.45 będziemy święcić pojazdy przed kościołem. 
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”.  
W związku ze zmianami w realizacji Programu ,,Rodzina 500 Plus”, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, ze od 1 lipca 2019 roku 
Program ,,Rodzina 500 Plus” obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez 
względu na dochód rodziny. Szczegóły na plakacie w gablotce.  



 

 

 

K C
 

Do zakończenia wakacji Msze święte w naszej kaplicy będą sprawowane jedynie  
w niedziele i uroczystości o godz. 9.00 oraz w pierwsze piątki miesiąca o godz. 17.30.  

Zachęcamy do udziału w codziennych Mszach św. w kościele parafialnym na Goduli 
o godz. 7.30 i 18.00.  

 

Niedziela – 21 lipca – XVI Niedziela Zwykła 
Msza św. o godz. 9.00. Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej kaplicy. 
Po Mszy św. błogosławieństwo kierowców i pojazdów z okazji przypadającego  

w tym tygodniu wspomnienia św. Krzysztofa. 
 

Niedziela – 28 lipca – XVII Niedziela Zwykła 
Msza św. o godz. 9.00. Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej kaplicy. 


