XVIII Niedziela Zwykła –6..08.2017r- Święto Przemienienia Pańskiego

Zapraszamy wiernych na wspólne śpiewnie Nieszporów Niedzielnych, dzisiaj o godz. 16.00
Miesiąc sierpień to w polskiej tradycji miesiąc trzeźwości i abstynencji. Podejmijmy
zobowiązanie by w tym miesiącu nie pić alkoholu i nie częstować napojami alkoholowymi w
naszych domach. To postanowienie można zapisać w Księdze Trzeżwości, która jest wyłożona
na ołtarzu Serca Pana Jezusa.
Zachęcamy parafian do uczestnictwa w Mszach św., które odprawiamy w ciągu tygodnia w
naszym kościele : rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej comiesięczne spotkanie Grupy Pielgrzymkowej oraz
wszystkich zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
9 sierpnia w środę obchodzimy w Kościele Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża / Edyty
Stein/ dziewicy i męczennicy, Patronki Europy
W środę po Mszy wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
W tym tygodniu do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów klas 4 i 5 Okazja do
spowiedzi św. jest 15 minut przed Mszą św. oraz w sobotę od godz. 17.00 – 18.00
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W sobotę i niedzielę 12- 13 sierpnia w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim uroczystości
odpustowe ku czci św. Jacka
W przyszłą niedziele 13 sierpnia nie będzie o 16.00 nieszporów niedzielnych ale po Mszy o
godz.16.30 będzie nabożeństwo fatimskie
Bóg zapłać za złożoną dzisiaj ofiarę na zapłacenie za energię elektryczną kościoła.. Składamy
podziękowanie wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz
ofiary składane w kopertach oraz na konto parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu
W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Wolności 516 /
wszystkie klatki/. Bóg zapłać za prace w obejściu kościoła.
Od piątku do niedzieli / 11-13 sierpnia / na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie ku czci
Wniebowzięcia NMP
Przypominamy o Gliwickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasna Górę 17-19 sierpnia. Informacje
znajdziemy w gablotce.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką : Gość Niedzielny, Mały Gość , Informator
Na nasze codzienne życie przyjmijmy z wiarą Boże błogosławieństwo

