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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXII Niedzielę Zwykłą – 02.09.2018r.

1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00
2. 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, rodziców, nauczycieli, katechetów, a także poczty sztandarowe Szkoły
Podstawowej nr 8 i 14. Po Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla
pierwszoklasistów. Okazja do spowiedzi świętej przed Mszą św. o godz. 7.30
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 5 września br. o godz. 18.00.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca września. Z tej okazji w
czwartek po Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań, a
w piątek również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
5. Również w piątek 7 września br. o godz. 17.00 w naszym kościele odbędzie się Adoracja
Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.
6. W sobotę 8 września br. przypada święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny
7. W przyszłą niedzielę 9 września br. z naszej parafii o godz. 8.00 nastąpi wyjazd
pielgrzymów do Sanktuarium Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w
Piekarach Śląskich. Zapisy przyjmuje Kancelaria Parafialna. Koszt pielgrzymki 15zł.
Powitanie pielgrzymów wracających z Piekar Śląskich około godz. 16.00 w naszym kościele.
Tegoroczna pielgrzymka do Piekar Śląskich ma charakter dziękczynny i wiąże się z
jubileuszem 90 lecia powstania naszej parafii. Dlatego też gorąco zachęcamy wiernych do
licznego udziału w pielgrzymce.
8. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz różne dewocjonalia. Szczególnie zachęcamy
do nabycia „jubileuszowych kubków” z okazji 90-lecia parafii oraz olejku i winka św.
Kamila.
9. W sobotę 15 września br. organizowany jest z naszej parafii bezpłatny wyjazd do
Tarnowskich Gór na Dzień Skupienia Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.
Program Dnia Skupienia: godz. 14.00 Nabożeństwo Różańcowe, 14.45 sprawozdanie z
działalności Bractwa, 15.00 uroczysta Msza św. w int. Czcicieli i Członków Bractwa Matki
Bożej Uzdrowienie Chorych. Wyjazd z placu kościelnego w sobotę o godz. 13.00 powrót
około godz. 17.00. Zapisy w Kancelarii Parafialnej.
10. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy kościele OO. Kamilianów w Zabrzu zatrudni
opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych, rehabilitantów i pielęgniarki.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Zakładu czynnym od poniedziałku do
piątku w godzinach do 8.00 do 15.00.

