OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i św. Józefa - 31.12.2017r.
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy naszych Parafian i Wiernych oraz poczty sztandarowe i
nasze duszpasterstwa na Mszę św. z okazji zakończenia Starego Roku połączoną z
nabożeństwem dziękczynno – błagalnym.
2. W poniedziałek 1 stycznia br. przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi –
NOWY ROK. W tym dniu Msze św. w naszym kościele odprawione będą o godz. 6.00, 8.00,
9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 19.00. Nieszpory Noworoczne odprawimy o godz. 16.00.
3. Również w Nowy Rok o godz. 12.15 w naszym kościele odprawiona zostanie uroczysta Msza
św. za miasto Zabrze i jego Mieszkańców z udziałem Władz Samorządowych Miasta,
Pracowników Magistratu, Służb Mundurowych oraz samych Mieszkańców. Najśw.
Eucharystii przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Nominat Andrzej Iwanecki, który wygłosi
również Słowo Boże. Do udziału w Eucharystii zapraszamy naszych Parafian, Wiernych,
poczty sztandarowe i nasze duszpasterstwa.
4. Odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii rozpoczynamy od wtorku 2 stycznia 2018r.
Szczegółowy plan Kolędy wywieszony jest w gablotach przy wejściu do naszego kościoła. W
czasie kolędowania nasi duszpasterze będą wręczać rodzinom naszej parafii zaproszenia na
Misje Święte, które nasza parafia przeżywać będzie w dniach od 4 do 11 marca br.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę 3 stycznia br. o godz. 18.00
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca stycznia. W czwartek po
Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań, a w piątek
również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. W sobotę 6 stycznia o
godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi w
intencji Róż Różańcowych. Do chorych z Komunia Świętą pójdziemy dopiero w lutym.
7. W sobotę 6 stycznia br. przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze
św. w naszym kościele odprawione będą jak w porządku niedzielnym to jest o godz.: 6.00,
8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 19.00. W tym dniu naszych Parafian i wiernych zachęcamy
do udziału w Orszaku Trzech Króli, który wyruszy z naszego placu kościelnego o godz.
14.00. Tradycyjnie już zabieramy ze sobą czerwone stroje.
8. W uroczystość Trzech Króli przypada również 25 rocznica sakry biskupiej biskupa
gliwickiego Jana Kopca. Z tej okazji uroczysta Msza św. odprawiona będzie w katedrze
gliwickiej pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła o godz. 12.30.
9. W przyszłą niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2018r. gościć będziemy w naszym kościele
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w
Pilchowicach, którzy na każdej Mszy św. wystawiać będą bożonarodzeniowe jasełka i
zbierać ofiary na utrzymanie swojego ośrodka. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
10. Również w przyszłą niedzielę 7 stycznia br. w katedrze gliwickiej pod wezwaniem św. Ap.
Piotra i Pawła o godz. 12.30 świecenia biskupie przyjmie ks. prałat Andrzej Iwanecki
proboszcz parafii św. Franciszka w Zabrzu. Naszych Parafian serdecznie zapraszamy do
udziału w uroczystościach i do modlitwy za nowego biskupa pomocniczego diecezji
gliwickiej. Z racji uroczystości w tym dniu kolędy w naszej parafii nie będzie.

