OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XV Niedziela Zwykła - 11 lipca 2021 r.
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00.
W poniedziałek o godz. 17.00 spotkanie rodziny Radia Maryja.
Nabożeństwo różańcowe i procesja wokół świątyni z figurą MB Fatimskiej we wtorek (13 lipca)
po Mszy św. o godz. 18.00. Prosimy o przyniesienie świec.
W środę Uroczystość św. Kamila de Lellis, prezbitera, patrona naszego miasta. Suma odpustowa
dzisiaj u OO. Kamilianów o godz. 12.15.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.00.
W piątek (16 lipca) na wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 będzie można przyjąć SZKAPLERZ.
(Szkaplerz zakupujemy we własnym zakresie.) Chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii i
kancelarii parafialnej.
W sobotę o godz. 13.30 Msza św. w intencji KS Górnik Zabrze z okazji rozpoczęcia nowego sezonu
rozgrywek.
W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 9.15
i o godz. 15.00 – oprócz Mszy św. chrzcielnej w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Wypada
również Msza św. w tygodniu o godz. 8.00, Msza św. szkolna w czwartek.
Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu, kancelaria parafialna czynna jest w poniedziałek,
środę, piątek w godz. od 8.30 do 12.00 oraz w poniedziałek od 15.00 do 17.00.
Kolekta przyszłej niedzieli tzw. „kolekta specjalna”, na potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg
zapłać!” za składane ofiary.
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Warszawy na beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego.
Informacja i zapisy w kancelarii parafialnej.
Zapraszamy do udziału w wakacyjnej pielgrzymce do sanktuariów diecezji świdnickiej na Dolnym
Śląsku min. do Barda Śl., Wambierzyc, Świdnicy i Strzegomia. Termin: pt-nd 30.07-1.08.
Orientacyjny koszt 350 zł. Zapisy i szczegóły w kancelarii lub u ks. Marcina.
Okazja do spowiedzi św.: przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00 połączona z adoracją
Najświętszego Sakramentu. W wakacje nie ma stałego konfesjonału.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
Kochanym parafianom i gościom życzymy Bożej opieki i dobrego wypoczynku
W tym roku w dniach 18-21.08 odbywać się będzie nasza XXIX Diecezjalna a już 375 Gliwicka
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - pod hasłem: „Podporo rodzin – módl się za nami”. W pielgrzymce
może wziąć udział 300 osób. Pielgrzymka podzielona będzie na trzy mniejsze, które spotkają się
dopiero na Jasnej Górze. Na pielgrzymkę może iść każdy kto pragnie podjąć pątniczy trud i komu
zdrowie na to pozwala. Zapisy tylko internetowo przez stronę www.gliwicka.com Uwaga! Zapisy
trwają tylko do 13 sierpnia.

