
Ogłoszenia 5 – 12 września AD 2021 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 3/4 
miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła spokojnie 
może to oznaczać sumę 400, a nawet 500 osób. Jednak przypominamy, że 
nadal mamy obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy 
o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną we 
wtorek, o godzinie 16:30. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 
w dwóch ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego 
kościoła; oraz o ustanie epidemii i uzdrowienie dla chorych. 

 Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu 
katechetycznym. 

 W roku świętego Józefa zapraszamy w sobotę 11 września na pielgrzymkę do 

kościoła jubileuszowego św. Rodziny w Bobrku. Przywitanie i rozpoczęcie w 

Bobrku – o godzinie 11:00. Można się udać tam bezpośrednio. Jeżeli ktoś 

chciałby pójść pieszo, to ruszamy spod naszego kościoła o godzinie 10:30. 

O 11:00 przewidziana jest Eucharystia, potem czas pobycia razem przy kawie ii 

herbacie. 

 Stoimy wobec perspektywy wyboru nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Bardzo prosimy o propozycje nowych członków. Osoby, które chciałyby się 

włączyć pomoc w organizowaniu życia naszej parafii, a także te osoby, które 

chcielibyśmy zaproponować do tej posługi prosimy, aby wpisać na kartkach 

wyłożonych na stolikach przy wejściu do naszego kościoła. Prosimy, aby to 

zrobić do przyszłej niedzieli. 

2. Młodzież naszej parafii zapraszamy na NOCNĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ 
MŁODZIEŻY DO RUD 17/18.09.2021 

Celem wydarzenia jest spotkanie Jezusa w drodze, na której mogę poznać 
także ciekawych ludzi, ale co ważniejsze mogę przejść kawałek drogi życia z 
Bogiem, którego chcę rozpoznać podczas ciemności.   
PLAN PIELGRZYMKI 
23:00: Rejestracja i Nabożeństwo w Katedrze gliwickiej 
00:00: Wymarsz z gliwickiej Katedry. 
  9:00: Msza Święta w Sanktuarium. Po błogosławieństwie zawierzenie 
młodzieży MB Pokornej. 
10:15: Odjazd autokarów do Gliwic i Zabrza. 

Szczegóły podamy za tydzień. 



 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. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

 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. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 

 


