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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXVII Niedzielę Zwykłą – 07.10.2018r.

1. Dziś w ramach nabożeństwa o godz. 16.00 odprawiony zostanie „Żywy Różaniec”, który
utworzą wierni z naszych „Maryjnych duszpasterstw”. Zachęcamy również do włączenia się
w różaniec naszych Parafian i wiernych.
2. Dziś również w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana skarbona, do której
wierni mogą składać swoje dobrowolne ofiary na działalność „CARITAS” diecezji gliwickiej
i naszej parafii. Wiernych Prosimy o ofiarność.
3. Z okazji przeżywanego w naszej parafii Tygodnia Solidarności z Ubogimi zachęcamy
naszych Parafian i wiernych do zakupu artykułów żywnościowych i środków chemicznych
dla biednych i potrzebujących oraz przynoszenia ich w ciągu tego tygodnia do Kancelarii
Parafialnej.
4. W poniedziałek 8 października o godz. 17.15 w kaplicy odprawiona zostanie Msza św.
hospicyjna.
5. Również w poniedziałek 8 października br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona
zostanie Msza św. „młodzieżowa”. Do udziału w niej zapraszamy uczniów szkoły
podstawowej z klasy szóstej i siódmej, młodzież przygotowującą się do bierzmowaną z klasy
ósmej i trzeciej gimnazjum oraz rodziców. Spowiedź dla młodzieży przed Mszą św. o godz.
18.30.
6. We wtorek 9 października br. w godzinach od 9.00 do 12.00 w salce „caritas” wydawane
będą artykuły spożywcze i bony żywnościowe na m-c październik.
7. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 10 października br. o godz. 18.00.
8. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 11 października br. o godz.
16.30. Na Mszę św. „szkolną” przychodzą dzieci z klas od pierwszej do piątej szkoły
podstawowej.
9. W sobotę 13 października br. o godz. 9.00 sprzed kościoła św. Andrzeja Ap. w Zabrzu
wyjazd autokaru z pielgrzymami do Rud Raciborskich na doroczną Pielgrzymkę „Żywego
Różańca”. Zapisy w naszej Kancelarii Parafialnej do końca tygodnia. Koszt 15zł.
10. W przyszłą niedzielę 14 października br. obchodzimy 18 Dzień Papieski. Z tej okazji
młodzież naszej parafii będzie zbierała ofiary do specjalnych puszek na rzecz Fundacji
Dzieło Trzeciego Tysiąclecia, która wspiera materialnie dzieci i młodzież z rodzin biednych i
wielodzietnych oraz pomaga im w zdobyciu wykształcenia. Wiernych zachęcamy do
ofiarności.
11. Również w przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
nabożeństwo różańcowe o godz. 16.00 poprowadzą nauczyciele i katecheci.
12. Nabożeństwa różańcowe odprawiane są w naszym kościele w tygodniu o godz. 17.15, a w
niedziele o godz. 16.00.

13. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. oraz różne dewocjonalia.
14. W dniach 14 - 16 grudnia br. nasza parafia organizuje wyjazd na Jarmark Adwentowy do
Brna i Wiednia. Koszt 350 zł oraz 15 Euro i 200 koron czeskich na wstępy. W cenie
wyjazdu: przejazd autokarem, ubezpieczenie, opieka pilota, nocleg, obiadokolacja i
śniadanie. Zapisy w Kancelarii Parafialnej tylko do końca października. Szczegółowe
informacje na afiszach.

