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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXXII Niedzielę Zwykłą – 11.11.2018r.
100 Lecie Niepodległości

1. Nieszpory Niedzielne dziś o godz. 16.00
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać swoje ofiary na „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.
Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. W poniedziałek 12 listopada br. o godz. 18.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza
św. w intencji wszystkich Zmarłych, którzy byli podopiecznymi Hospicjum domowego w
Zabrzu.
4. Również w poniedziałek 12 listopada br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona
zostanie Msza św. „młodzieżowa”. Do udziału w niej zapraszamy kandydatów do
bierzmowania oraz uczniów klasy VI i VII Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami. Okazja
do spowiedzi św. przed Mszą św. od godz. 18.30.
5. W najbliższy poniedziałek 12 listopada br. Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.
6. We wtorek 13 listopada br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
artykuły spożywcze oraz bony żywnościowe na miesiąc listopad, dla osób i rodzin
korzystających z opieki społecznej
7. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 14 listopada br. o godz. 18.00.
8. Dzieci na Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 15 listopada br. o godz. 16.30
9. Również w czwartek 15 listopada br. o godz. 19.00 odprawiona zostanie w naszym kościele
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie.
10. W piątek 16 listopada br. wyjazd indywidualny Członków Bractwa Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych do Tarnowskich Gór na Patronalne Święto Bractwa. Początek
uroczystości w kościele przy Szpitalu św. Kamila o godz. 17.30.
11. W przyszłą niedzielę 18 listopada br. obchodzić będziemy w naszej parafii doroczny odpust
ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Sumie odpustowej o godz. 9.30 przewodniczyć
będzie i słowo Boże wygłosi o. Mariusz Wardęga. Do udziału w Eucharystii i procesji po
Mszy św. zapraszamy Parafian, Wiernych, poczty sztandarowe i nasze duszpasterstwa.
12. Również w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Drugi Światowy Dzień Ubogich. Z tej
okazji naszych Parafian i Wiernych zapraszamy po Mszach św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i
12.15 na „bigos dla ubogich”, który wydawany będzie w salce katechetycznej pod kościołem.
Domowej roboty bigos nie tylko będzie można zjeść na miejscu, ale także zanieść go do osób
chorych, starszych, samotnych, biednych, którzy mieszkają obok nas. Częstując się bigosem
możemy także wesprzeć materialnie ubogich naszej parafii, składając dobrowolną ofiarę na
ten cel.

13. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. „olejek i winko” św. Kamila
oraz różne dewocjonalia.
14. Na zakończenie obchodzonego w tym roku 90 Lecia poświęcenia kościoła i parafii zwracamy
się do naszych Parafian i Wiernych z prośbą, aby jako dar jubileuszu wsparli finansowo
renowację starych i najcenniejszych sprzętów liturgicznych, które kiedyś stanowiły
wyposażenie naszego kościoła, a dziś mogłyby nam dalej służyć oraz zakup nowych szat
liturgicznych dla naszej świątyni. Do tej pory udało nam się odnowić już dwie monstrancje i
tron do wystawień, a obecnie w renowacji znajduje się krzyż ołtarzowy i największa
monstrancja jaką posiada nasz kościół. Nie ukrywamy, że koszty renowacji są bardzo
wysokie, dlatego zwracamy się do naszych Parafian i Wiernych z prośbą składanie
dobrowolnych ofiar na ten cel. Indywidualne ofiary przyjmuje Kancelaria Parafialna, a
naszych Darczyńców wpiszemy do Księgi Dobrodziejów Parafii. Już dziś wszystkim
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”

