OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Adwentu – 24.12.2017r.
1. Dziś po każdej Mszy św. czynna jest Kancelaria Parafialna w
której można nabyć poświęcone opłatki wigilijne, kalendarze
na 2018r. prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne
dewocjonalia.
2. Dziś również przypada Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.
Wiernych zachęcamy do właściwego przeżycia Wieczerzy
Wigilijnej oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów z nią
związanych jak: wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem,
składanie życzeń, zachowanie postu i śpiewanie kolęd.
3. Na „Pasterkę” czyli Mszę św. o północy serdecznie zapraszamy
naszych Parafian i Wiernych oraz poczty sztandarowe i nasze
duszpasterstwa.
4. W poniedziałek 25 grudnia br. obchodzimy Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Msze św. w naszym kościele o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 19.00. Nieszpory
kolędowe o godz. 16.00. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby kościoła i
parafii.
5. We wtorek 26 grudnia br. Kościół obchodzi święto św. Szczepana pierwszego męczennika.
W tym dniu Msze św. w naszym kościele o odprawione będą jak w porządku niedzielnym.
Nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Po Mszy św. o godz. 9.30 zapraszamy naszych Parafian i
Wiernych na koncert kolęd w wykonaniu chóru parafialnego „Impressio”.
6. W środę 27 grudnia br. przypada święto św. Jana Apostoła z tej okazji na wszystkich
Mszach św. święcimy wino. Wiernych zapraszamy również na Mszę św. ku czci św. Kamila
o godz. 18.00, a po niej na Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.
7. W czwartek 28 grudnia br. obchodzimy święto św. Młodzianków męczenników. Z tej okazji
o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji dzieci naszej parafii połączona z
ucałowaniem figurki Dzieciątka Jezus.
8. W sobotę 30 grudnia br. o godz. 10.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. w
intencji Niewidomych i Niedowidzących Miasta Zabrze i ich rodzin.
9. Również w sobotę o godz. 15.00 w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie opłatkowe dla
Członków Żywego Różańca.
10. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy święto św. Rodziny i ostatni dzień Starego Roku.
Msze św. w tym dniu będą odprawione w naszym kościele o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00,
12.15 w intencji Rodzin naszej parafii, 15.00 i ostatnia Msza św. o godz. 17.00 na
zakończenie Starego Roku połączona z nabożeństwem dziękczynno – błagalnym. Do udziału
w tej Eucharystii zapraszamy naszych Parafian, Gości, Dobrodziejów oraz poczty
sztandarowe i nasze duszpasterstwa.

11. Odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii zaczynamy od 2 stycznia 2018r. Szczegółowy
plan Kolędy jest wydrukowany w gazetce parafialnej „Głos św. Kamila” i wywieszony w
gablotach.
12. Dziś do nabycia świąteczny numer gazetki parafialnej: „Głos św. Kamila”, a w niej warto
przeczytać artykuły: „Trzy pytania na Boże Narodzenie”, „Odwiedzamy sanktuaria”,
wiadomości z życia parafii, „Nasze zdrowie”, gdzie piszemy o braku poczucia szczęścia oraz
wywiad z o. Tomaszem Czają kapelanem Szpitala św. Kamila w Rzymie o tym „Jak Włosi
obchodzą Święta Bożego Narodzenia”. W gazetce zamieszczamy także plan Kolędy na
2018r., a w prezencie ofiarujemy Czytelnikom bombkę choinkową z życzeniami od nas
Kamilianów. Zachęcamy więc do nabycia naszej gazetki i życzymy miłej lektury.

