OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 grudnia 2017 – 7 stycznia 2018
1.

Dziś przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za miniony rok, które odprawimy o godzinie 16:30. NIE BĘDZIE ZA
DZIŚ MSZY ŚW. O GODZINIE 18:00.

2.

Jutro przypada pierwszy dzień nowego roku i jednocześnie Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki. Mamy w tym dniu obowiązek uczestniczenia w Eucharystii. U nas Msze święte – w porządku niedzielnym.

3.

Jutro zapraszamy na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe.

4.

Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek o godzinie 19:00
na Eucharystii w domu katechetycznym.

5.

W czwartek o 19:30 w domu katechetycznym zostanie odprawiona Eucharystia w intencji Szkoły Nowej Ewangelizacji; o 19:00 – czas na wspólną modlitwę i przygotowanie liturgii.

6.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do
przyjęcia sakramentów świętych.

7.

W sobotę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Pamiętajmy
w tym dniu o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii. U nas Msze święte – w normalnym
porządku niedzielnym.

8.

Ze względu na uroczystość, w styczniu nie będzie odwiedzin chorych.

9.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w Orszaku Trzech
Króli w sobotę 6 stycznia. Damy w ten sposób świadectwo obecności chrześcijan
i zwyczajów religijnych w obszarze społecznym oraz publiczne świadectwo wiary.
Nasza parafia pójdzie w orszaku z Placu Akademickiego. Gromadzimy się tam przed godziną 15:00 i z Placu Akademickiego pójdziemy ulicami Żeromskiego, Korfantego, Piłsudskiego, Podgórną na Rynek, gdzie odbędzie się przywitanie poszczególnych orszaków i
hołd trzech króli, a następnie wspólne, rodzinne kolędowanie. Bardzo prosimy, aby każdy z uczestników miał jakiś element swojego ubrania w kolorze niebieskim. Zakończenie
– ok. 16:40.
W sobotę nie będzie u nas nieszporów o 17:00.

10. Decyzją ks. Biskupa, z dniem 7 stycznia ks. Marek został mianowany proboszczem

w par. pw. Św. Anny w Babicach pod Raciborzem. W sobotę o godzinie 9:15 zapraszamy
na uroczystą Mszę św. dziękczynną za posługę ks. Marka w naszej parafii. Będziemy też
prosić o obfite Boże błogosławieństwo na nowej placówce.
11. Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek i czwartek od 9:00 do

11:00.
W pozostałe dni, ze względu na odwiedziny kolędowe, kancelaria będzie nieczynna.
12. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”.
13. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY OBCHODÓW 25 ROCZNICY SAKRY
BISKUPA JANA KOPCA

Czcigodni Bracia w Chrystusowym kapłaństwie,
Drodzy Diecezjanie!
Pozostając w klimacie świątecznej radości płynącej z prawdy, że Emmanuel – Bóg jest
z nami, pragniemy pomnożyć tę radość przekazaniem zaproszenia na wspólne świętowanie
25-lecia sakry biskupiej naszego Biskupa Gliwickiego Jana Kopca.
W sobotę 6 stycznia 2018 roku o godzinie 12.30 w naszej gliwickiej katedrze wyrazimy wspólnie wdzięczność Bogu w czasie Mszy św. sprawowanej w intencji naszego Biskupa
Jana, w 25. rocznicę jego posługi biskupiej.
Już teraz, Czcigodnemu Jubilatowi, Pasterzowi naszej diecezji gliwickiej, życzymy
Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej łaski potrzebnej do dalszego prowadzenia naszej diecezji do świętości.
ks. Andrzej Iwanecki
biskup nominat
pomocniczy gliwicki

