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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXIII Niedzielę Zwykłą – 09.09.2018r.

1. Dziś w ramach nabożeństwa popołudniowego powitanie pielgrzymów wracających z Piekar
Śląskich. około 16.00
2. W poniedziałek 10 września br. o godz. 17.15 w kaplicy odprawiona zostanie Msza św.
hospicyjna
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 12 września br. o godz. 18.00.
4. W piątek 14 września br. przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
5. W sobotę 15 września br. przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej.
6. Również w sobotę 15 września br. o godz. 13.00 wyjazd pielgrzymów do Tarnowskich Gór
na Dzień Skupienia Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Powrót około godz. 17.00.
Przejazd autokarem jest bezpłatny. Zapisy w Kancelarii Parafialnej.
7. Od przyszłego tygodnia Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje Mszy św. na 2019 rok.
Również w Kancelarii Parafialnej można zapisywać dzieci pierwszokomunijne do tzw.
„Grupy Dodatkowej”. Chodzi o dzieci z naszej parafii, a uczące się w szkołach poza naszą
parafią, które chcą przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w naszym kościele. Spotkanie
organizacyjne dla nich odbędzie się 4 października br. po Mszy św. „szkolnej” około godz.
17.15 w salce katechetycznej.
8. Pod koniec września br. podane będą terminy spotkań formacyjnych dla kandydatów do
bierzmowania z klasy ósmej Szkoły Podstawowej i klasy trzeciej gimnazjum. Przyjmujemy
również zapisy dorosłych do bierzmowania w Kancelarii Parafialnej. Odpowiedzialnym za
bierzmowanie w naszej parafii jest o. Wojciech Mojecki.
9. Spotkanie katechetów odbędzie się na probostwie 18 września br. o godz. 18.30
10. Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się na probostwie 20 września br. o godz. 18.30
11. 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.
12. Z naszej parafii organizowana jest dnia 22 września br. jednodniowa pielgrzymka do
Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Koszt 45 zł. Zapisy w Kancelarii Parafialnej. Wyjazd
pielgrzymów w sobotę 22 września br. o godz. 6.00 z placu kościelnego. Prosimy o jak
najszybsze zapisywanie się na pielgrzymkę.
13. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy kościele OO. Kamilianów w Zabrzu zatrudni
pielęgniarki. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Zakładu czynnym od
poniedziałku do piątku w godzinach do 8.00 do 15.00.

