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• Dziś przypada Światowy Dzień Chorych na Trąd. 
• Dziś o godz. 16.00 będziemy modlić się za wszystkich Parafian mieszkających

przy ul. Małgorzatki. W poniedziałek o 18.00 będziemy modlić się w intencji
mieszkańców ul. Łagiewnickiej, we wtorek o 18.00 za mieszkańców ul.
Młyńskiej, Jodłowej i Żółkiewskiego. Z racji ograniczeń epidemicznych,
zapraszamy do łączności za pośrednictwem transmisji internetowej, do kościoła
zapraszamy reprezentantów rodzin. 

• W dalszym ciągu obowiązują obostrzenia epidemiczne, podtrzymano
także ograniczenia związane z kultem religijnym, na 1 osobę przypada
15 metrów kwadratowych. Prosimy o przestrzeganie tych zaleceń,
zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do kościoła.

• We wtorek będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. W
czasie Mszy będzie poświęcenie świec gromnicznych. 

• Gromnice są do nabycia w zakrystii – kilka sztuk większych i większa ilość
mniejszych. 

• W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Zapraszam do udziału w nabożeństwach – w czwartek Adoracja Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie po mszy wieczornej wraz z
nabożeństwem eucharystycznym, w piątek nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Sobotę nabożeństwo maryjne o
17.30. 

• W piątek przypada wspomnienie św. Agaty, w czasie Mszy błogosławieństwo
chleba i wody. 

• Zgodnie z apelem naszego Ordynariusza, pragniemy stworzyć w
naszym kościele więcej okazji do osobistej modlitwy i adoracji Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Planujemy wystawienie
Najświętszego Sakramentu w ciąg tygodnia, w godzinach przed- i
popołudniowych. Osoby, które chciałyby włączyć się przez obecność w
postaci półgodzinnych lub godzinnych dyżurów prosimy o kontakt –
bezpośrednio po Mszach w zakrystii lub mailowo i telefoniczne, bądź za
pośrednictwem naszego profilu na Facebook’u. 

• Przypominamy o obowiązującej dyspensie Biskupa gliwickiego od udziału
w Mszy Św. niedzielnej dla osób starszych i obawiających się o swój stan
zdrowia. 

• Wszystkim naszym Parafianom, Gościom, uczestniczącym w nabożeństwach za
pośrednictwem Internetowej transmisji życzymy błogosławionej niedzieli. 
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