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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Adwentu – 09.12.2018r.

1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00.
2. Dziś także po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. W poniedziałek 10 grudnia br. o godz. 17.15 w kaplicy odprawiona zostanie Msza św.
„hospicyjna”
4. Również w poniedziałek o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
„młodzieżowa’. Do udziału w niej zapraszamy kandydatów do bierzmowania, uczniów klasy
VI i VII Szkoły Podstawowej oraz rodziców.
5. We wtorek 11 grudnia br. Caritas Parafialny będzie nieczynny. Natomiast wydawanie
żywności i bonów świątecznych dla osób i rodzin korzystających z opieki społecznej
odbędzie się w sobotę 22 grudnia br. w salce „Caritasu” w godzinach od 9.00 do 12.00.
6. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 12 grudnia br. o godz. 18.00.
7. Wyjazd na Jarmark Adwentowy do Brna i Wiednia nastąpi w piątek 14 grudnia br. o godz.
9.00 z placu kościelnego.
8. Dziś po każdej Mszy św. czynna jest Kancelaria Parafialna, w której można nabyć opłatki
wigilijne, świece „Caritas” duże i małe, kartki świąteczne, lampiony, kalendarze na 2019r.
winko i olej św. Kamila oraz „Informator Parafialny i prasę katolicką. Kancelaria
Parafialna przyjmuje również intencje na Mszę św. za Zmarłych w Wigilię 24 grudnia br. o
godz. 8.00. Pamiętajmy o modlitwie za tych, którzy już nie zasiądą z nami do wigilijnego
stołu i ofiarujmy im Mszę św.
9. W przyszłą niedzielę 16 grudnia br. Dzieci Maryi zapraszają na Kiermasz Ciast w salce
katechetycznej, a w westibulum naszego kościoła będą rozprowadzać sianko na stół
wigilijny i kartki świąteczne.
10. Parafian i Wiernych zachęcamy do składania indywidualnych ofiar na zakup szat i
renowację sprzętów liturgicznych dla naszego kościoła w ramach akcji „Mój dar na 90
Lecie parafii”. Ofiary można składać do Świąt Bożego Narodzenia. w Kancelarii Parafialnej
lub u naszych duszpasterzy. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”, a
ich imiona i nazwiska wpiszemy do Księgi Dobrodziejów Parafii.
11. W sobotę 15 grudnia w godzinach od 8.00 do 20.00 w sklepie „Biedronka” przy ul. św.
Barbary 1 (Galeria Zabrze) przeprowadzona zostanie zbiórka artykułów spożywczych i
środków chemicznych dla biednych naszej parafii. W akcji uczestniczyć będą wolontariusze
naszej parafii, którzy będą przyjmować zakupione towary. Pamiętajmy, że w tym dniu
robiąc zakupy w „Biedronce” będziemy mogli wesprzeć materialnie biednych naszej parafii,
a zebrane w ten sposób dary trafią na Święta Bożego Narodzenia do najbardziej
potrzebujących. Organizatorem akcji jest o. proboszcz z Radą Parafialną.

12. Hospicjum im. Matki Teresy w Zabrzu organizuje bezpłatny kurs „Podstawy opieki nad
chorym u kresu życia”. Kurs potrwa od stycznia do czerwca 2019r. łącznie 10 spotkań.
Początek kursu 21.01.2019r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul.
Brodzińskiego 4 w Zabrzu. Po odbytym kursie otrzymuje się certyfikat wolontariusza.
Szczegóły na ogłoszeniu w westibulum naszego kościoła.

