OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela– 24.06.2018r.
1. Nabożeństwo czerwcowe dziś o godz. 16.00.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych, Nowennę do M.B. Uzdrowienie
Chorych i nabożeństwo czerwcowe zapraszamy w środę 27 czerwca br.
3. W piątek 29 czerwca br. przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Dzień
Papieski Franciszka. W tym dniu Msze św. w naszym kościele odprawione będą o godz.
6.30, 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. wieczornej. Z racji
uroczystości w tym dniu postu nie ma.
4. Od przyszłej niedzieli 1 lipca br. w naszym kościele obowiązuje wakacyjny porządek
odprawiania Mszy św.. Nie ma więc Mszy św. o godz. 11.00. W czasie wakacji zawieszają
również swoją działalność duszpasterstwa naszej parafii. Nie będzie też nauk
przedchrzcielnych ani spotkań w Poradni Życia Małżeńskiego.
5. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, oraz różne dewocjonalia.
6. Uroczystości odpustowe ku czci św. Kamila nasza parafia obchodzić będzie w niedzielę 15
lipca br. Natomiast w sobotę 14 lipca br. zorganizowany będzie przed kościołem
Jubileuszowy Festyn Parafialny z okazji 90-Lecia powstania naszej parafii. W programie
festynu, przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. „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.
8. Dziś do nabycia czerwcowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim warto
przeczytać: wiadomości z życia parafii, „Święty czerwca - Jan Chrzciciel”, „Rodo” w naszej
parafii, „Praktyki modlitewne Czcicieli Bożego Serca” oraz ”Nasze zdrowie”, gdzie piszemy
o chorobach stóp. Wszystkim nabywającym naszą gazetkę składamy serdeczne „Bóg
zapłać” i życzymy miłej lektury.

