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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXVI Niedzielę Zwykłą – 30.09.2018r.

1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00
2. W poniedziałek 1 października 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. Zapraszamy także kandydatów do bierzmowania z innych szkół, którzy chcą
przystąpić do tego sakramentu w naszym kościele.
3. We wtorek 2 października br. w kościele o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie rodziców
dzieci pierwszokomunijnych.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 3 października br. o godz. 18.00.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca października. 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.
6. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 4 października br. o godz.
16.30. Po Mszy św. spotkanie Grupy Dodatkowej w salce katechetycznej. Spowiedź dla
dzieci przed Mszą św. od godz. 16.00. Na Mszę św. „szkolną” przychodzą uczniowie z klas
od pierwszej do piątej szkoły podstawowej.
7. W sobotę 6 października br. o godz. 8.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych
8. W najbliższą sobotę odwiedzimy chorych, których prosimy zgłaszać w Kancelarii
Parafialnej
9. W sobotę o godz. 9.00 z palcu kościelnego wyjazd autokaru z pielgrzymami do Rud
Raciborskich na doroczną Pielgrzymkę „Caritasu”
10. W przyszłą niedzielę 7 października br. obchodzić będziemy 22 rocznicą ustanowienia św.
Kamila patronem Zabrza. Z tej okazji o godz. 12.15 odprawiona zostanie w naszym kościele
uroczysta Msza św. dziękczynna.
11. Również w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w naszym kościele odprawiony zostanie Żywy
Różaniec, który utworzą wierni z naszych „Maryjnych duszpasterstw”. Zachęcamy również
do włączenia się w Żywy Różaniec Parafian i wiernych.
12. W przyszłą niedzielę 7 października br. rozpoczynamy w naszej parafii Tydzień
Solidarności z Ubogimi. Z tej okazji w westibulum naszego kościoła wystawiona zostanie
szklana skarbona, do której wierni będą mogli składać swoje dobrowolne ofiary na
działalność „Caritas” diecezji gliwickiej i naszej parafii. Zachęcamy również Parafian do
zakupu artykułów żywnościowych i środków chemicznych dla biednych i potrzebujących
oraz przynoszenia ich przez cały tydzień do Kancelarii Parafialnej.
13. W październiku nabożeństwa różańcowe odprawiać będziemy w naszym kościele w
tygodniu o godz. 17.15, a w niedziele o godz. 16.00. Do udziału w nich zapraszamy naszych
Parafian, dzieci, młodzież i dorosłych

14. 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.
15. 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.
16. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. oraz różne dewocjonalia.
17. W sobotę 13 października br. odbędzie się w Rudach Raciborskich Diecezjalny Zjazd
Żywego Różańca. Koszt wyjazdu 15 zł. Zapisy w Kancelarii Parafialnej.
18. Dziś do nabycia wrześniowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila, a w nim warto
przeczytać wiadomości z życia parafii, „Święty września” – o św. Stanisławie Kostce, „Jakie
jest twoje sumienie?”, „Nasze zdrowie” gdzie piszemy o leczeniu ran oraz wywiad z Bratem
Grzegorzem Piskorzem kamilianinem, który na początku września przybył do naszej
parafii. Wszystkim nabywającym naszą gazetkę składamy serdeczne „Bóg zapłać” i
życzymy miłej lektury.

