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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXIX Niedzielę Zwykłą – 21.10.2018r.

1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 24 października br. o godz. 18.00.
3. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 25 października br. o godz.
16.30.
4. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019 r. „olejek i winko” św.
Kamila oraz różne dewocjonalia.
5. W przyszłą 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 Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa
Jana Kopca – ordynariusza diecezji gliwickiej. Do udziału w dziękczynnej Eucharystii
zapraszamy naszych Parafian, Gości, Mieszkańców Zabrza, duszpasterstwa i grupy
parafialne oraz poczty sztandarowe. Już dziś zarezerwujmy sobie ten czas, aby wziąć udział
w naszych jubileuszowych uroczystościach.
6. Kancelaria Parafialna przyjmuje wypominki za Zmarłych na Msze św. polecone
odprawiane przez cały listopad oraz na Różaniec za Zmarłych odmawiany w naszym
kościele w dniach od 2 do 8 listopada w tygodniu o godz. 17.15, a w niedzielę o godz. 16.00.
7. W przyszłą niedzielę 28 października br. nasi ojcowie z tyłu kościoła będą zbierać i
wypisywać wypominki za Zmarłych z wyjątkiem Mszy jubileuszowej o godz. 12.15.
Podobnie wypominki za Zmarłych będą zbierane i wypisywane po Mszach św. 1 i 2
listopada br. Wiernych prosimy o wypisywanie nazwisk Zmarłych drukowanymi literami
oraz zaznaczenie na wypominkach czy są one przeznaczone na Różaniec za Zmarłych czy na
Msze św. polecone.
8. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd do Brna i Wiednia w dniach 14 – 16 grudnia
br. Koszt 350 zł. Zapisy w Kancelarii Parafialnej. Szczegółowy program wyjazdu
wywieszony jest w gablotkach w westibulum naszego kościoła.

