OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XVIII Niedzielę Zwykłą – 05.08.2018r.
1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00
2. W poniedziałek 6 sierpnia br. przypada święto Przemienienia Pańskiego.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 8 sierpnia br. o godz. 18.00.
4. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny” oraz różne dewocjonalia.
5. 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
100 zł. Indywidualne ofiary w kopertach można składać w Kancelarii Parafialnej lub bezpośrednio
u naszych duszpasterzy. Wiernych zachęcamy do udziału w naszej akcji. Ofiarodawcom, którzy już
złożyli swe ofiary na ten cel, składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XIX Niedzielę Zwykłą – 12.08.2018r.
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Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00
W środę 15 sierpnia br. przypada uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Msze św. w
tym dniu odprawione będą w naszym kościele o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 12.15, 15.00 i 19.00.
Nieszpory Maryjne o godz. 16.00. Z racji uroczystości Nowenny do Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych nie będzie.
W czwartek 16 sierpnia br. wyrusza Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Rozpoczęcie
pielgrzymki Mszą św. w kościele katedralnym w Gliwicach o godz. 8.00
Również w czwartek 16 sierpnia br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza
św. z modlitwą o uzdrowienie
Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny” oraz różne dewocjonalia.
W piątek 17 sierpnia br. przypada uroczystość św. Jacka głównego patrona metropolii
górnośląskiej
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
100 zł. Indywidualne ofiary w kopertach można składać w Kancelarii Parafialnej lub bezpośrednio
u naszych duszpasterzy. Wiernych zachęcamy do udziału w naszej akcji. Ofiarodawcom, którzy już
złożyli swe ofiary na ten cel, składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XX Niedzielę Zwykłą – 19.08.2018r.
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Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00
Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 22 sierpnia br. o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę 26 sierpnia br. przypada uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej.
Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny” oraz różne inne dewocjonalia.
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
100 zł. Indywidualne ofiary w kopertach można składać w Kancelarii Parafialnej lub bezpośrednio
u naszych duszpasterzy. Wiernych zachęcamy do udziału w naszej akcji. Ofiarodawcom, którzy już
złożyli swe ofiary na ten cel, składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę – uroczystości Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej
26.08.2018r.
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Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00
Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 29 sierpnia br. o godz. 18.00.
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca września. Z tej okazji w sobotę 1 września
br. odwiedzimy chorych z Komunią Świętą, których prosimy zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
Również w sobotę 1 września br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu Maryi w intencji Róż Różańcowych.
W przyszłą niedzielę 2 września br. nasza parafia przeżywać będzie „ŻNIWNE”, z tej okazji
zapraszamy naszych Parafian i Wiernych na Mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony, która
odprawiona zostanie o godz. 9.30. Jednocześnie zachęcamy wiernych do przynoszenia owoców i
warzyw, które udekorują stopnie ołtarza. Natomiast Panie z Koła Seniorów zapraszamy do pomocy
w przygotowaniu kościoła na uroczystości.
Również od przyszłej niedzieli wznawiamy odprawianie Mszy św. o godz. 11.00.
Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny” oraz różne dewocjonalia.
W poniedziałek 3 września br. o godz. 8.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. na
rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego 2018/2019. Do udziału w niej zapraszamy
uczniów Szkół Podstawowych nr 8 i 14 wraz ze sztandarami, Dyrekcję, Nauczycieli,
Wychowawców, Katechetów i rodziców. Na zakończenie Mszy św. poświęcenie tornistrów i
przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów. Okazja do spowiedzi dla dzieci przed Mszą św. od
godz. 7.30
W niedzielę 9 września br. organizowana jest z naszej parafii Pielgrzymka do Piekar Śląskich.
Wyjazd z placu kościelnego w niedzielę o godz. 8.00. Koszt 15zł.

