OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Wielkiego Postu - 25.02.2018r.
1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 16.00. Kolekta z Gorzkich Żali
przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. Za każdą ofiarę złożoną na ten cel składamy
wiernym serdeczne „Bóg zapłać”
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać swoje ofiary na „Pomoc dzieciom Afryki”. Kolektę
ogłasza Episkopat Polski.
3. Od poniedziałku 26 lutego do środy 28 lutego br. w naszym kościele odprawione zostanie
Triduum do Ducha Świętego przed udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży klas
trzecich i dorosłym naszej parafii. Początek Triduum w poniedziałek i wtorek o godz. 18.45,
a w środę o godz. 19.00. Obecność kandydatów do bierzmowania jest obowiązkowa.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę 28 lutego br. o godz. 18.00
5. W dniu 1 marca br. nasza parafia przeżywać będzie wizytację kanoniczną połączoną z
udzieleniem młodzieży klas trzecich gimnazjum i dorosłym sakramentu bierzmowania.
Wizytację przeprowadzi ks. bp. Andrzej Iwanecki, który w tym dniu udzieli sakramentu
bierzmowania młodzieży naszej parafii na Mszy św. o godz. 18.00, a po niej spotka się z
Radą Duszpasterską, Zespołem Synodalnym i przedstawicielami grup parafialnych. Do
udziału w Eucharystii zapraszamy poczty sztandarowe i nasze duszpasterstwa. W tym dniu
Mszy św. „szkolnej” i spotkania Grupy Dodatkowej nie będzie.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca marca. W czwartek po
Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań. W piątek 2
marca br. po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 17.00 odprawione zostanie nabożeństwo Drogi
Krzyżowej z wypominkami za Zmarłych. Wypominki za przyjmuje Kancelaria Parafialna.
W sobotę 3 marca br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych.
7. Chorych odwiedzimy dopiero przed Świętami Wielkanocnymi. Zachęcamy jednak chorych
do skorzystania z Komunii Świętej podczas Misji Świętych tj w poniedziałek 5 marca br.
Należy jednak osobiście lub telefonicznie zgłosić chorego podając dokładny adres jego
zamieszkania. Zgłoszenia przyjmuje Kancelaria Parafialna. W tym dniu Misjonarze z
sakramentami św. odwiedzą chorych w godz. od 11.30 do 15.00.
8. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, winko św. Kamila, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.
9. W przyszłą niedzielę 4 marca br. rozpoczynamy w naszej parafii czas Misji Świętych.
Naszych Parafian i Wiernych zachęcamy do licznego udziału w naukach i celebracjach
misyjnych przez cały przyszły tydzień. Na zakończenie Misji kolekta przeznaczona będzie
na potrzeby misjonarzy i dzieła misyjne prowadzone przez Zakon OO. Bernardynów. Za
złożone ofiary na ten cel już dziś składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

10. Dziś do nabycia gazetka parafialna „Głos św. Kamila, a w niej warto przeczytać artykuły:
„Podsumowanie kolędy”, „Co to są Misje Święte”, „W stronę Wielkiego Postu”, „Święci o
poście”, wiadomości z życia parafii oraz artykuł Nasze Zdrowie poświęcone narkomanii.
Wszystkim nabywcom naszej gazetki składamy serdeczne „Bóg zapłać” i życzymy miłej
lektury.
11. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się we wtorek 20 marca br. w
kościele o godz. 18.30
12. Dzieci i dorosłych zachęcamy do jałmużny wielkopostnej. Z tej okazji w naszym kościele
wystawione są Skarbonki „Caritas”, które można sobie wziąć do domu i składać do nich
swoje ofiary wielkopostne, a w Niedzielę Palmową przynieść je do kościoła. Ofiary ze
skarbonek zostaną przeznaczone na działalność „Caritas” diecezji gliwickiej.

