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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXVIII Niedzielę Zwykłą – 14.10.2018r.

1. Nabożeństwo różańcowe w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów
pracowników oświaty z okazji Święta Edukacji Narodowej dziś o godz. 16.00.

oraz

2. Dziś również po każdej Mszy św. z okazji Dnia Papieskiego młodzież naszej parafii zbiera
do specjalnych puszek ofiary 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.
3. We wtorek 16 października br. obchodzić będziemy w naszej parafii Dzień Seniora. Z tej
okazji o godz. 9.00 w kościele odprawiona zostanie Msza św., a po niej w salce
katechetycznej odbędzie się spotkanie Parafialnego Koła Seniorów.
4. Również we wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00 w salce „caritas” wydawane będą artykuły
spożywcze i bony żywnościowe na m-c październik, dla osób i rodzin korzystających z opieki
społecznej, które nie odebrały ich w ubiegłym tygodniu.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 17 października br. o godz. 18.00.
6. W czwartek 18 października br. obchodzimy święto św. Łukasza Ewangelisty patrona
Lekarzy i Służby Zdrowia. Z tej okazji o godz. 17.15 odprawiony zostanie różaniec w
intencji Zabrzańskiej Służby Zdrowia.
7. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 18 października br. o godz.
16.30.
8. Również w czwartek 18 października br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona
zostanie Msza św. z modlitwą o uzdrowienie.
9. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. oraz różne dewocjonalia.
10. W niedzielę 28 października 2018r. nasza parafia obchodzić będzie jubileusz 90 Lecia
poświęcenia kościoła i powstania parafii. Z tej okazji o godz. 12.15 odprawiona zostanie w
naszym kościele Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza
Biskupa Jana Kopca – ordynariusza diecezji gliwickiej. Już dziś zapraszamy naszych
Parafian i wiernych do licznego udziału w jubileuszowej Eucharystii.
11. 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.

