OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Wielkanocną Miłosierdzia Bożego – 08.04.2018r.
1. Nieszpory Wielkanocne dziś o godz. 16.00
2. Dziś również po każdej Mszy św. z racji Tygodnia Miłosierdzia w westibulum naszego
kościoła wystawiona jest szklana skarbona, do której wierni mogą składać dobrowolne
ofiary na działalność „CARITAS” naszej parafii i diecezji gliwickiej. Wiernych zachęcamy
do ofiarności.
3. W poniedziałek 9 kwietnia br. o godz. 17.15 w kaplicy odprawiona zostanie Msza św.
hospicyjna
4. Również w poniedziałek 9 kwietnia br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie
Msza św. „młodzieżowa”, na którą zapraszamy uczniów klas VII, młodzież bierzmowaną,
gimnazjalistów i młodzież szkół średnich. Okazja do spowiedzi świętej przed Mszą św. od
godz. 18.30
5. We wtorek 10 kwietnia br. przypada 8 rocznica Tragedii Smoleńskiej. Z tej okazji o godz.
8.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. za śp. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię oraz 94 Ofiary Tragedii Smoleńskiej. Po Mszy św. z
kościoła wyruszy Marsz Milczenia do Tablic upamiętniających Ofiary Tragedii Smoleńskiej
w Parku Poległych Bohaterów, gdzie odbędą się miejskie obchody rocznicy tj. wspólna
modlitwa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
6. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 11 kwietnia br. o godz. 18.00.
7. Również w środę 11 kwietnia br. w naszej parafii Mszą św o godz. 18.00 rozpocznie swoją
działalność kolejne Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej wspólnoty Sychar, której
charyzmatem jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa
przeżywającego kryzys. Z tej okazji na Mszy św. gościć będziemy ks. Pawła Dubowika
krajowego duszpasterza trudnych małżeństw, który wygłosi słowo Boże. Opiekunem
zabrzańskiej wspólnoty „Sychar” będzie o. Wojciech Mojecki.
8. Dzieci przychodzą na swoją Mszę św. szkolną w czwartek 12 kwietnia br. o godz. 16.30
9. W przyszłą niedzielę 15 kwietnia br. o godz. 11.00 odprawiona zostanie w naszym kościele
uroczysta Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Harcerzy ze Stowarzyszenia Ruchu
Harcerskiego „CZUWAJ” Krąg w Zabrzu z okazji 100 – Lecia powstania ZHP w Polsce.
10. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy o odbieranie w Kancelarii Parafialnej
świecy, przybrania, okapnika i książeczki do nabożeństwa oraz uiszczanie opłaty za
organizację uroczystości.
11. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.

12. Nasza parafia organizuje w dniach od 21 do 27 maja br. pielgrzymkę do krajów Beneluksu:
Belgia, Holandia i Luksemburg. Koszt 1750zł. i 60 Euro na wstępy. Cena obejmuje przejazd
autokarem, opieka pilota, ubezpieczenie 5 noclegów śniadań i obiadokolacji. Szczegółowy
plan pielgrzymki wywieszony jest w westibulum naszego kościoła. Zapisy w Kancelarii
Parafialnej wraz z całą wpłatą do 20 kwietnia br.
13. Od poniedziałku 9 kwietnia br. nasza parafia przeprowadza zbiórkę zużytego sprzętu AGD
i RTV, z której dochód przeznaczony jest na zakup inkubatorów dla afrykańskiego szpitala
na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie pracują polscy misjonarze i misjonarki. Zbiórka
potrwa do dnia 25 kwietnia br. Zużyty i niepotrzebny sprzęt prosimy przynosić na parking
znajdujący się naprzeciw bramy wjazdowej do naszego klasztoru. Tam zostanie on
odebrany przez Firmę Green Office Ecologic, która środki finansowe pochodzące z
demontażu zebranego sprzętu przekaże na dzieła misyjne. Zużyty sprzęt należy przynieść
lub przetransportować we własnym zakresie. Wiernych zachęcamy do aktywnego włączenia
się w tę akcję. Szczegóły na afiszu i ulotkach.

