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Kancelaria parafialna 

czynna: od poniedziałku do czwartku: 16.00 - 17.30
                    

 
Doradca ds. Rodziny
Przyjmuje na podstawie zgłoszeń telefonicznych.

Kolekty:
5.II. i 19.II.   na potrzeby Diecezji, 
12.II. i  26. II. na potrzeby Parafii
22.II. (Popielec) na Misjonarzy naszej Diecezji

Serdeczne „ ” składane ofiary w kościele i za Bóg zapłać
wpłacane na konto bankowe ofiary na rzecz utrzymania
 i prac konserwatorskich w  kościele 
 

Sakramenty święte

Chrzest święty i błogosławieństwo rocznych dzieci.
w niedzielę 19 lutego po mszy św. o 12.15
nauka przedchrzcielna wg. ustaleń w kancelarii

Spowiedź święta:

przed mszą św. o 8.00 i 18.30 
w soboty  : od godziny 17:00 - 18.30. 

Poniedziałek - Św. Pawła Miki i Tow. 
Piątek - Św. Scholastyki
Sobota - o godz. 8.30 - nab. dla chorych
od godz. 17.00 - okazja do spowiedzi

12 lutego - VI Niedziela Zwykła

Msze święte: 

w niedziele: 7.00, 8.30, 9.45, 11.00,  12.15 i 19.00
w dni powszednie:    8.00 i 18.30

Adres : Parafia Wszystkich Świętych 
44-100 Gliwice, ul. Kościelna 4,  www.wszystkichswietych.org
tel. 32 230 83 48  e-mail: parafia@wszystkichswietych.org
konto parafialne: 31 1240 4272 1111 0000 4835 0286  

Wtorek - Św. Cyryla i Metodego - patronów Europy
Sobota - o godz. 8. 30 - , różaniec
od 17.00 - okazja do spowiedzi
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PARAFIA  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH  W  GLIWICACH

Ewangelia: Św.Mateusza  
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:

www.wszystkichswietych.org

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: «Jeśli wasza 

sprawiedliwość nie będzie 

większa niż uczonych w 

Piśmie i faryzeuszów, nie 

wejdziecie do królestwa 

niebieskiego.

Jezus powiedział do swoich 

uczniów:

«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli 

sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, 

chyba na wyrzucenie i podeptanie 

przez ludzi..

mailto:parafia@wszystkichswietych.org
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19 lutego - VII Niedziela Zwykła 

Środa - Popielec - msze św. : 8.00, 16.30, 18.30
Czwartek - o godz. 18.30 -  msza św. i nab. ku czci Św. Rity 
Piątek -  Droga Krzyżowa: 8.30. 16.30 i 17.45
Sobota -  od 17.00 - okazja do spowiedzi8.30 - różaniec,

Ewangelia: Św. Mateusza

26 lutego -  I Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Św. Mateusza.

Papieska intencja ogólna:

Odeszli do Pana:

Chrzest święty otrzymali:

Intencje różańcowe

 nie było chrztów dzieci z Parafii

UWAGA: WSZELKIE ZMIANY I AKTUALIZACJE PODAWANE SĄ W NIEDZIEL-
NYCH  OGŁOSZENIACH  PARAFIALNYCH I  NA STRONIE INTERNETOWEJ. 

5  marca - II Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela  - o godz.18.15 - Gorzkie Żale
Piątek - Droga Krzyżowa: 8.30, 16.30, 17.45
Sobota - o godz. 8.30 - różaniec
 od 17.00 - okazja do spowiedzi    

Ewangelia wg. Św. Mateusza

Aleksander Zagajewski l.88
Andrzej Śliwa l.63
Wanda Wocka l.92
Artur Adamski l.42 

Aby, parafie stawały się coraz bardziej wspólnotami
wiary, braterstwa i otwartości wobec potrzebujących

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 

oraz brata jego, Jana, i 

zaprowadził ich na górę wysoką, 

osobno. Tam przemienił się wobec 

nich: twarz Jego zajaśniała jak 

słońce, odzienie zaś stało się białe 

jak światło. A oto ukazali się im 

Mojżesz i Eliasz.

Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują, 
abyście się stali synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; 

Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię, aby był kuszony przez 
diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
poczuł w końcu głód..

Niedziela - o godz. 18.15 - Gorzkie Żale
Czwartek - o godz.18.00 - nab. Godziny Św.
Piątek - Droga Krzyżowa: o 8.30 , 16.30, 17.45
Sobota - Święto - Św. Kazimierza
- 8.30 nab. ku czci Niep.Serca NMP i zmiana tajemnic, 
od godz. 17.00 - spowiedź
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