OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 – 22 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.

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

3.

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.

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

w domu katechetycznym.
5.

Msza św. za zmarłych Parafian i za zmarłych zalecanych – w środę o godzinie 18:00. Zalecki można składać w zakrystii.

6.

Msza św. do Bożego Miłosierdzia w intencji rodzin naszej parafii odprawione zostaną
w piątek o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy.

7.

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.

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.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.

9.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. O św. Janie z Kęt, kanonizowanym 250 lat
temu profesorze, który oddawał biedakom swe buty.| O uwielbieniu w ciemno
i nieskończoności, która jest po naszej stronie, mówi Ewa Uryga. | Sklepy muszą pracować w niedziele, żeby się utrzymać – przekonują przeciwnicy zakazu handlu w niedziele.
To nieprawda. Dowody – w „Gościu”.

10. 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.
11. 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
12. 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.

13. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na pokrycie kosztów nowego kotła centralnego

ogrzewania. Dziś po Mszach świętych – zbiórka do puszek na Ofiary trzęsienia ziemi
w Meksyku.
Bóg zapłać za wszystkie 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.

