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„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy VIII Ty-
dzień Wychowania. Otoczmy w tym tygodniu szczególną modlitewną troską sprawy wychowania
i duszpasterstwa.

„Gość  Niedzielny”  proponuje  nowy  dział  pt.  Cztery  strony  kobiety, m.in.  o  zdrowiu,  domu
i wychowaniu.

W środę o godz. 17.30 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

W czwartek 13 września o godz. 19.30 – Msza Św. wraz z Nabożeństwem Fatimskim.

W piątek przypada Uroczystość Podwyższenia Krzyża Św.  Zapraszamy na Msze Św. o godz.
7.00 i 18.00 oraz dodatkowa o 16.30. Kolekta zostanie przeznaczona na dzieła miłosierdzia.

W piątek na godz. 18.00 zapraszamy wszystkich ministrantów – od najmłodszych kandydatów
do najstarszych: studentów i pracujących – na Mszę Św., a następnie spotkanie z ich nowym opie-
kunem – ks. Krzysztofem. Zapraszamy także nowych chętnych do podjęcia posługi ministranckiej.

Kolejny rok przygotowań do Sakramentu Bierzmowania rozpoczniemy w następnym tygodniu –
w czwartek 20 września.

W najbliższą środę rozpoczyna działalność nasza świetlica. Zapraszamy dzieci zapisane w ubie-
głym roku szkolnym, a także te, które chciałyby uczęszczać w obecnym roku. Świetlica czynna bę-
dzie w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.

W przyszłą niedzielę będziemy gościć s. Boromeuszki Trzebnickie przebywające z misją w Kra-
snojarsku  na  Syberii.  Siostry  opowiedzą  o  swojej  misji  i  poproszą  o  wsparcie  modlitewne
i materialne.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza w piątek 21 września na XII Nocną Pieszą Piel-
grzymkę Młodzieży z  katedry gliwickiej  do sanktuarium w Rudach.  Zapisy  przy katedrze od
godz. 21.00, o 22.00 koncert Gabrieli Blachy, o 23.00 nabożeństwo, o 24.00 wymarsz. Msza Św.
w sanktuarium o godz. 9.00 także dla wszystkich chcących uczestniczyć w modlitwie za młode
pokolenie naszej diecezji. Szczegóły u ks. Krzysztofa.

13 października Caritas zaprasza chętnych na pielgrzymkę do Bochni. Możliwość zapisów do 13
września.  Osoby  zdeklarowane  proszone  są  o  dokonanie  wpłaty  u  p.  Marii  Przybyły.  Nr  tel.:
664752545.

Kancelaria parafialna w tym roku będzie czynna we wtorki od 16.00 do 17.00 oraz piątki od 8.00
do 9.00. Sprawy ślubne – w czwartki od 18.30 do 19.00.

Ks. Krzysztofowi, nowemu Wikariuszowi naszej parafii,
życzymy obfitości Bożych Łask w kapłańskiej posłudze!


