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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na III Niedzielę Adwentu Gaudete – 16.12.2018r.

1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również Dzieci Maryi zapraszają do dużej salki katechetycznej na Kiermasz Ciast i
Słodyczy, a w westibulum naszego kościoła rozprowadzają kartki świąteczne, stroiki i
sianko na stół wigilijny.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 19 grudnia br. o godz. 18.00. Również w środę o
godz. 17.00 zakończenie „Rorat”.
4. W czwartek 20 grudnia br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
połączona z udzieleniem wiernym z sakramentu namaszczenia chorych i z modlitwą o
uzdrowienie.
5. W sobotę 22 grudnia br. odwiedzimy chorych, których można zgłaszać w Kancelarii
Parafialnej. Z racji odwiedzin dla naszych chorych przygotowaliśmy świąteczne bony
upominkowe.
6. Również w sobotę 22 grudnia br. w godzinach od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane
będą dary żywnościowe i bony świąteczne dla osób i rodzin ubogich, które korzystają z
pomocy społecznej.
7. Dziś po każdej Mszy św. czynna jest Kancelaria Parafialna, w której można nabyć opłatki
wigilijne, świece „Caritas” duże i małe, kartki świąteczne, 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.
8. W przyszłą niedzielę 23 grudnia br. przypada IV Niedziela Adwentu.
9. Spowiedź przedświąteczna: W naszym kościele spowiadać będziemy w sobotę 22 grudnia od
15.00 do 19.00, w niedzielę 23 grudnia br. na wszystkich Mszach św., a dzień Wigilii to jest
w poniedziałek 24 grudnia od 7.00 do 15.00
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. 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.

