OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na III Niedzielę Wielkanocną – 15.04.2018r.
1. Nieszpory Wielkanocne dziś o godz. 16.00
2. We wtorek 17 kwietnia br. w godz. do 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
artykuły spożywcze i bony żywnościowe na miesiąc kwiecień.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 18 kwietnia br. o godz. 18.00.
4. Dzieci przychodzą na swoją Mszę św. szkolną w czwartek 19 kwietnia br. o godz. 16.30
5. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy o odbieranie w Kancelarii Parafialnej
świecy, przybrania, okapnika i książeczki do nabożeństwa oraz uiszczanie opłaty za
organizację uroczystości.
6. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.
7. 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, opiekę 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.
8. Nasza parafia do dnia 25 kwietnia br. 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. Zużyty i
niepotrzebny sprzęt prosimy przynosić do Kancelarii Parafialnej lub 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.
9. W przyszłą niedzielę 22 kwietnia br. przed kościołem odbędzie się zbiórka pieniężna dla
wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych naszego miasta. Przeprowadzą ją strażacy.
Jednocześnie informujemy, iż w nowym roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół nr 3 w
Zabrzu przy ul. 3 Maja 118 zostanie otwarta Klasa Mundurowa Straży Pożarnej. Za
Zainteresowanie i ofiarność z góry dziękujemy.
10. Klub Inteligencji Katolickiej przy parafii św. Anny w Zabrzu zaprasza w środę 18 kwietnia
br. na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej do Domu Parafialnego na prelekcję ks. Michała
Wąsa pt. „Dar rozumu”. Więcej informacji na afiszu w westibulum kościoła.
11. Parafia św. Macieja Ap. w Zabrzu organizuje pielgrzymkę do Lichenia, Kalisza i Gniezna
w dniach od 4 do 6 maja br. Koszt 290zł. Zapisy w parafii św. Macieja do czwartku 19
kwietnia br.

