
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XV Niedziela Zwykła - 15 lipca 2018 r. 

 
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 
 

Kolekta dzisiejszej niedzieli tzw. „kolekta specjalna”, na potrzeby naszej parafii. Serdeczne 

„Bóg zapłać!” za składane ofiary. 
 

Dzisiaj na Górze św. Anny – obchody kalwaryjskie ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.  
 

Od poniedziałku do soboty (16 – 21 lipca) na Górze św. Anny  - Święto Młodzieży. 
 

Jutro (16 lipca) na wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 będzie można przyjąć SZKAPLERZ. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii i kancelarii parafialnej. 
 

W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) nie będzie Mszy św. o godz. 9.15  

w niedzielę (o godz. 15.00 będzie Msza św. tylko w I i III niedzielę miesiąca), Mszy św. 

szkolnej w czwartek o godz. 16.30 oraz Mszy św. w języku niemieckim w sobotę o godz. 

17.00. Wypada również Msza św. w tygodniu o godz. 8.00.  
 

Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu, kancelaria parafialna będzie czynna od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 12.00 oraz w poniedziałek od 15.00 do 17.00. 
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00. 
 

W przyszłą niedzielę w Parafii św. Anny uroczystość odpustowa. Suma o godz. 11.15. 

Nieszpory o godz. 15.00. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 
 

W sierpniu (21-25) zapraszamy na pielgrzymkę „Lubelszczyzna – Roztocze” (Jędrzejów, 

Oblęgorek, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Nałęczów, Lublin, Kozłówka, Chełm, Zamość, 

Sandomierz i Opatów). Koszt 890 zł. Szczegóły na plakatach. Zapisy w kancelarii 

parafialnej. 
 

Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Termin: 16.02 - 23.02.2019 r. (Ferie 

zimowe). Koszt: 1700 zł i 600 USD. Zapisy prowadzone są do końca sierpnia 2018 roku w 

kancelarii parafialnej (przy zapisie wpłacamy zaliczkę 1000 zł.). Szczegółowy program 

pielgrzymki dostępny jest w gablotce i na stronie internetowej. 
 

XXVI Diecezjalna a już 372 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w 

dniach od 16 do 18 sierpnia br. Więcej szczegółów na plakacie z tyłu kościoła. 
 

Parafianom i gościom przebywającym na wakacjach i urlopach, jak również tym, którzy się 

dopiero na nie udają, życzymy Bożej opieki, sprzyjającej pogody, bezpiecznych podróży 

i dobrego wypoczynku. Bądźmy świadkami obecności Chrystusa w naszym życiu. 
 


