OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII Niedziela Zwykła – 31 lipca 2022 r.
Dzisiaj po każdej Mszy świętej błogosławimy kierowców i ich pojazdy (św. Krzysztofa patron kierowców obchodziliśmy 25 lipca). Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są
na cele misyjne.
Nieszpory o godz. 16:00.
Dziś, we wtorek albo w niedzielę 07 sierpnia można zyskać odpust zupełny tzw.
„Porcjunkuli” we wszystkich kościołach parafialnych. Warunki uzyskania odpustu: spowiedź
i Komunia święta, nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga w intencji
Ojca Świętego, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
Dzisiaj na Górze św. Anny – Odpust franciszkański ku czci MB Anielskiej z Porcjunkuli.
W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na różaniec w intencji pokoju na świecie.
W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. Godzina Święta w czwartek o godz.
17.00, po niej o godz. 18:00 Msza św. w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania.
Msza święta w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 18:00.
W sobotę (6 sierpnia) święto Przemienienia Pańskiego. Ze względu na święto opuszcza się
liturgiczny obchód I soboty miesiąca.
W sobotę o godz. 7:00 Msza św. w intencji członków Żywego Różańca a później konferencja.
Odwiedziny chorych naszej parafii w sobotę 6 sierpnia. Adresy prosimy składać w zakrystii
lub kancelarii parafialnej.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17:00 połączona
z adoracją Najświętszego Sakramentu.
Za tydzień kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. Przed kościołem
odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz parafialnej Caritas. „Bóg zapłać!” za składane
ofiary.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
W tym roku w dniach 18-20.08 odbywać się będzie nasza XXX Diecezjalna a już 376 Gliwicka
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. 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
16 sierpnia. W kancelarii mamy znaczki dla duchowych pielgrzymów.
Kochanym parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.
Na czas wakacyjnego odpoczynku sprzyjającej pogody i bezpiecznych podróży.

