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Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako  dzień modlitw w intencji kierowców i podróżujących.
O godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory wraz z modlitwą za kierowców i podróżujących oraz
na poświęcenie pojazdów. Można je ustawiać jak zawsze wokół kościoła oraz na parkingu. Po
Mszach Św. można złożyć do skarbonek ofiarę na środki transportu dla misjonarzy. To tzw. akcja
„1 gr za 1 km bezpiecznej podróży”. U ministrantów można także nabyć w cenie 5 zł. breloczki na
klucze ze św. Krzysztofem.

W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny” opisujący najnowsze badania nad Całunem Turyńskim
oraz pożar wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim.

We wtorek o godz. 17.30 zapraszamy na  różaniec prowadzony przez Wspólnotę Szensztacką.
O godz. 18.00 – Msza Św. w intencji osób przyjmujących Kapliczki Matki Bożej. Prosimy o przy-
niesienie kapliczek na Mszę Św.
 
W środę o godz. 17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O godz. 18.45 na plebanii – robocze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać nasz Opust Parafialny. Tym szczególniejszy to będzie
dzień, że połączony zostanie z inauguracją ambony i rekonsekracją naszego głównego ołtarza. Su-
mie odpustowej o godz.  11.00 w intencji Parafian i Gości przewodniczyć będzie bp ordynariusz
Jan Kopiec. Na każdej Mszy Św. kazanie wygłosi ks. Zygmunt Piontek – misjonarz pracujący
w Togo. Bardzo prosimy o liczną obecność parafian. Zapraszamy poczty sztandarowe i panów do
baldachimu o uświetnienie uroczystości odpustowej swoją obecnością.  O godz. 16.15 – uroczyste
od  pustowe nieszpory, a bezpośrednio po nich – Festyn odpustowy na Placu Zwycięstwa. Gwiazdą
główną będzie Orkiestra Dęta KWK Sośnica z solistami operetki, którzy wystąpią o godz. 18.00.

Już w sobotę – w dzień Wspomnienia św. Marii Magdaleny zapraszamy na godz. 8.00 na Mszę
Św. wraz z procesją na cmentarz.

Zapraszamy do zapisów na  Gliwicką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę,  która odbędzie się
w dniach od 16 do 19.08. To XX pielgrzymka Grupy Pomarańczowej. Zapisy i znaczki pielgrzyma
do nabycia w zakrystii.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i środę od godz. 18.30 do 19.00.

Bezpiecznego i błogosławionego czasu wakacji i urlopu!


