OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 – 29 października, A.D. 2017.
1.

Zapraszamy do udziału w codziennych nabożeństwach różańcowych, w dni powszednie
o godz. 17:15, natomiast w niedziele o godzinie 17:00. Pamiętajmy, że modlitwa różańcowa odprawiana we wspólnocie rodziny czy Kościoła daje nam możliwość zyskania odpustu zupełnego.

2.

W poniedziałek nie będzie spotkania kręgu biblijnego.

3.

Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

4.

Spotkanie dla młodych 2. roku formacji przed bierzmowaniem (2. klasa gimnazjum)
odbędzie się we wtorek i rozpoczyna się udziałem we mszy św. szkolnej o 16:30.

5. Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem mają spotkanie we wtorek o 19:00

w domu katechetycznym.
6.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament
pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.

7.

We wtorek 31 października zapraszamy wszystkie dzieci na „Bal Świętych”. Należy
przebrać się za dowolnie wybranego świętego lub anioła. Chcemy ucieszyć się zarówno
z obecności naszych Patronów w niebie, jak i zobaczyć na nowo nasze wezwanie do
świętości, które przecież nie jest uciemiężeniem, ale radością i szczęściem. Dlatego bardzo mocno zachęcamy i proponujemy dzieciom dobrą, chrześcijańską zabawę, która ma
zachęcać do świętości.
Rozpoczniemy w tym roku od Mszy św. szkolnej o 16:30 w kościele. Następnie – zabawa
w domu katechetycznym do godziny 19:00.

8.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
Kancelaria przedmałżeńska w czwartek w tym tygodniu będzie nieczynna.

9.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: 7000 osób ze wspólnot neokatechumenalnych zostało w minione wakacje rozesłanych na cały świat, by przypadkowo spotkanym ludziom głosić Dobrą Nowinę. Wyruszyli bez pieniędzy, karty kredytowej, telefonu… Tak jak stali. Jak w czasach Jezusa.| O sporze z prezydentem, zarzutach feministek
oraz sprzeciwie wobec aborcji eugenicznej mówi premier Beata Szydło.| Większość lekarzy, których spotykamy w szpitalach, to rezydenci. Pacjent zwykle tego nie wie, bo ich
praca nie różni się od tej, którą wykonują inni medycy. Kim są lekarze, którzy rozpoczęli
protest?

10. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej serdecznie zaprasza narzeczonych na week-

endowe przygotowanie do sakramentu małżeństwa, które odbędzie się 11-12 listopada 2017 r. w domu rekolekcyjnym w Zabrzu Biskupicach. Szczegółowe informacje oraz
formularz zgłoszeniowy pod adresem internetowym duszpasterstwa rodzin:
www.dorodzin.pl
11. Serdecznie zapraszamy małżonków do wzięcia udziału w rekolekcjach „Kurs Kana Gali-

lejska”. Są one okazją do odnowienia i pogłębienia więzi małżeńskich, zobaczenia na

nowo daru sakramentu małżeństwa, kolejnego odkrycia, jak wielkim skarbem od Boga
jest współmałżonek, jak się kłócić, żeby się nie pozabijać? Rekolekcje odbędą się
w naszej parafii w dniach 24 – 26 listopada. Zgłoszenia przez formularz na stronie internetowej http://snegliwice.org/formacja/kana-malzenstwa/, albo u ks. Konrada.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
13. Składamy serdecznie podziękowanie za ubiegłotygodniową zbiórkę na kocioł central-

nego ogrzewania. Łącznie – w kościele i w indywidualnych spotkaniach złożyliście
w ciągu tygodnia ponad 14 000 tys. złotych, co praktycznie zamyka problem kosztów
kotła. SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!! Bóg zapłać także za wszystkie inne składane ofiary.
14. Po mszach świętych można nabywać znicze „Caritas” na groby naszych bliskich. Cena

tych zniczy: 3,00 zł. Cena niewątpliwie jest wyższa, aniżeli w supermarketach, jednak te
znicze są bardziej symbolem i znakiem. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach. Byłoby piękną sprawą, gdyby na każdym grobie na naszym
cmentarzu znalazł się właśnie taki znicz – znak pamięci o naszych bliskich zmarłych, ale
jednocześnie bardzo konkretny gest pomocy dla żywych, którym być może jest czasem
trudniej, aniżeli nam.
15. Policja apeluje o ostrożność w okresie uroczystości Wszystkich Świętych, zwłaszcza

w kwestii zamykania mieszkań i zwracania uwagi na obecność obcych osób w klatkach
schodowych, oraz pilnowania torebek i kieszeni w miejscach większych skupisk ludzi.

