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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXIV Niedzielę Zwykłą – 16.09.2018r.

1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00
2. We wtorek 18 września br. przypada święto św. Stanisława Kostki patrona polskiej
młodzieży
3. Również we wtorek 18 września br. o godz. 18.30 na probostwie odbędzie się spotkanie
katechetów.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 19 września br. o godz. 18.00.
5. W czwartek 20 września br. o godz. 18.30 na probostwie odbędzie się spotkanie Rady
Parafialnej
6. Również w czwartek o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie
7. W sobotę 22 września br. o godz. 6.00 wyjazd z placu kościelnego pielgrzymki do Wadowic
i Kalwarii Zebrzydowskiej. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na tę pielgrzymkę. Koszt
45zł. Zapisy przyjmuje do końca tygodnia Kancelaria Parafialna.
8. W przyszłą niedzielę 23 września br. na placu kościelnym odbędzie się Koncert Uwielbienia,
na który serdecznie zapraszamy naszych Parafian i Mieszkańców Zabrza. Początek godzina
16.00. Koncert przed kościołem organizuje Szkoła Nowej Ewangelizacji działająca przy
naszej parafii. Ze względu na koncert nieszporów w tym dniu nie będzie.
9. 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.
10. 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.
11. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. oraz różne dewocjonalia.
12. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Zabrzu w ramach
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego zachęcają naszych Parafian i wiernych do
głosowania na projekt boiska sportowego przy szkole. Termin głosowania od 20 września do
5 października br. drogą elektroniczną. Numer projektu P0001. Regulamin głosowania
znajduje się na afiszach wywieszonych w westibulum naszego kościoła.

