
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XVII Niedziela Zwykła - 25 lipca 2021 r. 
 

Dziś wspominany jest św. Jakub Apostoł oraz św. Krzysztof - patron kierowców. Z tej okazji 

po każdej Mszy świętej błogosławimy kierowców i ich pojazdy. Ofiary składane przy tej 

okazji przeznaczone są na cele misyjne, zgodnie z czytanym przed tygodniem komunikatem. 
 

Na godz. 16.00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne oraz nabożeństwo ze specjalnym 

błogosławieństwem dla naszych babć i dziadków – w związku z obchodzonym dziś 

I Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych. 
 

Dzisiejsza niedziela jest również obchodzona we wszystkich kościołach naszej diecezji jako 

Dzień łączności modlitewnej z poszkodowanymi przez powodzie i nawałnice w całej 

Europie. Biskup Andrzej Iwanecki w pisemnym apelu do diecezjan poruszony dramatem 

rodzin, które straciły dobytek całego życia, prosi o pamięć w modlitwie wiernych oraz 

o wsparcie finansowe w czasie zbiórki, która zostanie przeprowadzona przez Caritas 

parafialny przed kościołem po Mszach św. w przyszłą niedzielę 1 sierpnia. 
 

W czwartek o godz. 19.00 nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w salce koło 

parkingu.  
 

W przyszłą niedzielę 1 sierpnia urodziny obchodzi nasz ks. Wiesław Żurawski. Zachęcamy 

do modlitwy w intencji Solenizanta oraz udziału we Mszy św. dziękczynnej w jego intencji o 

godz. 10.30. 
 

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. szkolna w czwartek.  
 

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. 
 

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. Ciekawy artykuł na temat Strażników tradycji. 
 

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Warszawy na beatyfikację Stefana kard. 

Wyszyńskiego. Informacja i zapisy w kancelarii parafialnej. 
 

Uczestników pielgrzymki do sanktuariów diecezji świdnickiej prosimy o dopełnienie 

formalności w kancelarii lub u ks. Marcina. Wyjazd sprzed kościoła w piątek o godz. 7.00, 

powrót w godzinach wieczornych w niedzielę. 
 

W tym roku w dniach 18-21.08 odbywać się  będzie nasza Diecezjalna Gliwicka Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę - pod hasłem: „Podporo rodzin – módl się za nami”. 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 trwają tylko do 13 sierpnia. 
 

Parafianom i gościom przebywającym na wakacjach i urlopach, życzymy Bożej opieki, 

sprzyjającej pogody, bezpiecznych podróży i dobrego wypoczynku. 

 

http://www.gliwicka.com/

