OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XIV Niedzielę Zwykłą – 08.07.2018r.
1. Na Nieszpory Niedzielne zapraszamy dziś o godz. 16.00.
2. W poniedziałek 9 lipca br. o godz. 17.15 w kaplicy odprawiona zostanie Msza św. hospicyjna
3. W środę 11 lipca br. na godz. 9.00 zapraszamy chętnych Parafian do sprzątania kościoła
przed odpustem. Prosimy wziąć ze sobą sprzęt do mycia i sprzątania.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych, Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 11 lipca br. o godz. 18.00
5. W czwartek 12 lipca br. w naszej parafii przeżywać będziemy Dzień Chorych. Z tej okazji o
godz. 10.00 w naszym kościele odprawiona zostanie uroczysta Msza św. połączona z
udzieleniem wiernym sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwem lourdzkim.
Po Mszy św. uczestników Mszy św. zapraszamy do salki katechetycznej na poczęstunek.
Osoby dysponujące samochodami prosimy o dowiezienie chorych i starszych do naszego
kościoła.
6. Również w czwartek rozpoczyna się w naszym kościele Triduum ku czci św. Kamila przed
odpustem. Naszych Parafian i Wiernych zapraszamy w czwartek, piątek i sobotę do
uczestnictwa w Nowennie do św. Kamila o godz. 17.30 i Mszy św. ku czci Świętego o godz.
18.00. Szczegółowy plan Triduum wywieszony jest na plakatach przy wejściach do naszego
kościoła.
7. W sobotę 14 lipca br. zorganizowany będzie przed kościołem Jubileuszowy Festyn
Parafialny z okazji 90-Lecia powstania naszej parafii. W programie festynu, który trwać
będzie od godziny 14.00 do 20.00 przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Naszych Parafian, Sympatyków i Gości zapraszamy na festyn z całymi
rodzinami.
8. Uroczystości odpustowe ku czci św. Kamila nasza parafia obchodzić będzie w przyszłą
niedzielę 15 lipca br. Sumie odpustowej w intencji Parafian i Mieszkańców Zabrza
przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Wodarczyk biskup
pomocniczy archidiecezji katowickiej. Nieszpory Odpustowe połączone z poświęceniem
krzyżyków św. Kamila i ucałowaniem relikwii Świętego odprawione zostaną o godz. 16.00.
Do udziału w uroczystościach odpustowych zapraszamy poczty sztandarowe, nasze
duszpasterstwa oraz Mieszkańców naszego Miasta.
9. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, oraz różne dewocjonalia.
10. W naszej parafii trwa wakacyjna akcja pod hasłem „Łagodzić cierpienie”. W ramach tej
akcji zbieramy ofiary na zakup pościeli dla pacjentów Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo
– Leczniczego w Zabrzu znajdującego się obok naszego kościoła. Koszt jednego kompletu
wynosi 100zł. Indywidualne ofiary w kopertach można składać w Kancelarii Parafialnej lub
bezpośrednio u naszych duszpasterzy. Wiernych zachęcamy do udziału w naszej akcji.
Szczegóły można znaleźć na afiszach wywieszonych przy wejściach do naszego kościoła.
Ofiarodawcom, którzy już złożyli swe ofiary na ten cel, składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

