OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Odpustową ku czci św. Kamila – 15.07.2018r.
1. Na Nieszpory Odpustowe połączone z poświęceniem krzyżyków
św. Kamila i ucałowaniem relikwii Świętego zapraszamy dziś o
godz. 16.00.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i
Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych zapraszamy w
środę 18 lipca br. o godz. 18.00
3. W czwartek 19 lipca br. w naszym kościele odprawiona zostanie
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
4. W przyszłą niedzielę 22 lipca br. o godz. 9.30 w naszym kościele
odprawiona zostanie Msza św. ku czci św. Krzysztofa, a po niej na
placu kościelnym święcić będziemy pojazdy. Z tej okazji dla
każdego kierowcy przygotowaliśmy niespodziankę
5. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, oraz różne pamiątki poświęcone św. Kamilowi.
Szczególnie zachęcamy do nabycia „jubileuszowych kubków” z okazji 90-lecia parafii, olejku i
winka św. Kamila, breloczków, krzyżyków, magnesów, różańców ze św. Kamilem.
6. 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”.
7. Dziś do nabycia odpustowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim warto
przeczytać: wiadomości z życia parafii, „Święty lipca - Jakub Starszy Apostoł z Compostella”,
„Cudowny Krucyfiks w życiu św. Kamila”, „Nasze zdrowie” gdzie piszemy o opiece nad ludźmi
obłożnie chorymi, „Teologia sakramentu namaszczenia chorych” oraz wywiad z kustoszem
Sanktuarium św. Kamila w Bucchcianico o. Krzysztofem Trębskim na temat cudownych
właściwości olejku św. Kamila. Ponadto do każdej gazetki dołączamy jako pamiątkę notesik ze
św. Kamilem. Wszystkim nabywającym naszą gazetę składamy serdeczne „Bóg zapłać” i
życzymy miłej lektury.
8. Z okazji odpustu wszystkim Parafianom i Wiernym, życzymy nieustającej opieki i
orędownictwa św. Kamila naszego Patrona. Niech św. Kamil Apostoł Miłosierdzia i Sługa
Chorych wyprasza nam u Boga, potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy
dzień.

