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„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary. W przyszłą niedzielę prosimy o kolektę na
szczególne inwestycje parafialne.

W związku ze Wspomnieniem MB Bolesnej dzisiaj o godz. 16.15 zapraszamy na nieszpory z ma-
ryjnymi pieśniami pasyjnymi.

W „Gościu Niedzielnym” czytamy o tym, jak reagować, kiedy dzieci dokonują złych życiowych
wyborów.

W środę o godz. 17.30 –  Różaniec Szensztacki wraz z Modlitwą Rzymską Nowenny do MB
Nieustającej Pomocy. O godz. 18.00 – Msza Św. w intencji czcicieli. Prosimy przynieść na nią ka-
pliczki Matki Trzykroć Przedziwnej.

W czwartek o godz. 16.30 – Msza Św. szkolna dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej
Komunii Św. Po Mszy Św. szkolnej – spotkanie informacyjne dla rodziców.

Spotkanie ministrantów w piątek po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.45.

Ponownie zapraszamy na  XIII Nocną Pieszą Pielgrzymkę Młodzieży z katedry gliwickiej do
sanktuarium w Rudach. Wymarsz z katedry gliwickiej o godz. 24.00 z piątku na sobotę. Msza Św.
w sanktuarium w Rudach w sobotę o godz.  9.00 także  dla  wszystkich chcących uczestniczyć
w modlitwie za młode pokolenie naszej diecezji. Szczegóły i zapisy u ks. Joachima.

W kolejnym roku szkolnym rozpoczęła działalność nasza świetlica. Zapraszamy dzieci zapisane
w ubiegłym roku szkolnym, a także te, które chciałyby uczęszczać w obecnym roku. Świetlica
czynna będzie w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.

Kancelaria parafialna jest czynna we wtorki od 16.00 do 17.00 i w piątki od 8.00 do 9.00. Spra-
wy ślubne – w czwartki od 18.30 do 19.00.

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia zaprasza wszystkich mieszkańców na „Dzień Ziemniaka” – gminny
piknik rodzinny, który rozpocznie się w najbliższą sobotę o godz. 16.00 w parku na ul. Topolo-
wej. W programie: rozstrzygniecie konkursu fotograficznego „Lokalne piękno”, starokuźniańskie
przysmaki, atrakcje dla dzieci i wspólny śpiew przy akordeonie.

Szczęść Boże na cały nowy tydzień!


