OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XI Niedzielę Zwykłą– 17.06.2018r.
1. Nabożeństwo czerwcowe dziś o godz. 16.00.
2. We wtorek 19 czerwca br. o w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
artykuły spożywcze i bony żywnościowe na miesiąc czerwiec dla tych osób i rodzin
korzystających z opieki społecznej, które nie odebrały ich w ubiegłym tygodniu.
Jednocześnie informujemy wiernych, że w czasie wakacji „Caritas” będzie nieczynny.
3. Msza św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych oraz o powrót do zdrowia Pana
Profesora Mariana Zembali odprawiona zostanie w środę 20 czerwca br. o godz. 18.00. Po
Mszy św. Nowenna do M.B. Uzdrowienie Chorych i nabożeństwo czerwcowe.
4. W czwartek 21 czerwca br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie
5. W piątek 22 czerwca br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. na zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego. Do udziału w Eucharystii zapraszamy uczniów Szkoły
Podstawowej nr 8 i 14, młodzież gimnazjalną i szkół średnich wraz z pocztami
sztandarowymi szkół.
6. W sobotę 23 czerwca br. przypada Dzień Ojca.
7. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, oraz różne dewocjonalia.
8. Powoli zbliżamy się do wakacji, dlatego informujemy naszych Parafian i wiernych, że w
miesiącu lipcu i sierpniu Mszy św. w niedzielę o godz. 11.00 nie będzie. Na czas wakacji
zawieszają też swoją działalność duszpasterstwa naszej parafii. W okresie wakacyjnym nie
będzie również nauk przedchrzcielnych ani spotkań w Poradni Życia Małżeńskiego.
9. Uroczystości odpustowe ku czci św. Kamila nasza parafia obchodzić będzie w niedzielę 15
lipca br.
10. „Łagodzić cierpienie” pod takim hasłem rozpoczynamy w naszej parafii wakacyjną akcję na
rzecz chorych i cierpiących pacjentów Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego
w Zabrzu znajdującego się obok naszego kościoła. W tym roku chcemy zakupić komplety
szpitalnej pościeli dla wszystkich pacjentów. Koszt jednego kompletu, na który składa się:
prześcieradło, poszwa na poduszkę i kołdrę wynosi około 100zł. Indywidualne ofiary w
kopertach będzie można składać w czasie wakacji w Kancelarii Parafialnej lub
bezpośrednio u naszych duszpasterzy. Wiernych zachęcamy do udziału w naszej akcji.

