1

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXV Niedzielę Zwykłą – 23.09.2018r.

1. Dziś w ramach nabożeństwa popołudniowego na placu przed kościołem odbędzie się
Koncert Uwielbienia przygotowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji działającej przy
naszej parafii. Początek o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 26 września br. o godz. 18.00.
3. W przyszłą niedzielę 30 września br. o godz. 12.15 odprawiona zostanie w naszym kościele
uroczysta Msza św. za miasto Zabrze, które w tym roku obchodzi 96 rocznicę nadania praw
miejskich i Jego Mieszkańców. Na Eucharystii z okazji Święta Miasta obecne będą Władze
Samorządowe Zabrza i delegacje miast partnerskich. Do udziału w uroczystościach
zapraszamy poczty sztandarowe i nasze duszpasterstwa.
4. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje Mszy św. na 2019 rok. Również w Kancelarii
Parafialnej można zapisywać dzieci pierwszokomunijne do tzw. „Grupy Dodatkowej” oraz
osoby dorosłe do bierzmowania.
5. Zmiany personalne w naszej parafii: Decyzją o. Prowincjała dr Mirosława Szwajnocha z
dniem 1 września br. z naszej wspólnoty zakonnej i parafialnej odszedł Brat Michał
Bronkiewicz, który został skierowany do Hutek k/ Olkusza. Natomiast w jego miejsce z
Hutek przybył do nas Brat Grzegorz Piskorz, który podjął obowiązki zakrystianina i
opiekuna medycznego w Kamiliańskim Centrum Opiekuńczo – Leczniczym w Zabrzu.
Bratu Michałowi dziękujemy za prawie 7 letnią posługę w naszej parafii i Zakładzie, życząc
mu wielu łask Bożych i gorliwości w pracy na nowej placówce. Natomiast Bratu
Grzegorzowi życzymy, aby z radością i entuzjazmem podjął zadania i obowiązki w naszej
wspólnocie parafialnej i zakonnej oraz z poświęceniem służył chorym i cierpiącym.
6. W zakrystii naszego kościoła można już odbierać kartki uczestnictwa we Mszach św. i
nabożeństwach dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i
bierzmowania. Dotyczy to tylko tych uczniów, którzy nie uczą się w Szkole Podstawowej nr
8 i 14. W tych szkołach bowiem kartki rozdadzą uczniom katecheci na lekcji religii.
7. W poniedziałek 1 października br. o godz. 18.30 w kościele odbędzie się spotkanie
kandydatów do bierzmowania z klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 8 i 14, z klasy III
gimnazjum oraz dorosłych. W spotkaniu biorą udział również kandydaci do bierzmowania z
innych szkół, którzy chcą przystąpić do tego sakramentu w naszym kościele.
8. We wtorek 2 października br. w kościele po Mszy św. o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie
organizacyjne rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
9. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. oraz różne dewocjonalia.

