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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Adwentu – 23.12.2018r.

1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00.
2. W poniedziałek 24 grudnia br. przypada Wigilia świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu
Parafian i Wiernych zapraszamy do udziału we Mszy św. o godz. 8.00 za naszych Zmarłych,
którzy nie zasiądą już z nami do wigilijnego stołu. Na początku Mszy św. zostaną wyczytane
wszystkie intencje złożone przez wiernych.
3. Naszych Parafian i Wiernych zachęcamy do zachowania tradycji związanych z wieczerzą
wigilijną. Niech nie zabraknie na niej postnych potraw, wspólnej modlitwy z odczytaniem
fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o narodzinach Jezusa, wzajemnego łamania się
opłatkiem, składania sobie życzeń, pozostawienia jednego wolnego miejsca przy stole i
wspólnego śpiewania kolęd.
4. „Pasterkę” odprawimy w poniedziałek 24 grudnia br. o północy. Do udziału w niej
zapraszamy Parafian, Gości, wszystkie nasze duszpasterstwa oraz poczty sztandarowe.
5. We wtorek 25 grudnia br. obchodzimy pierwszy dzień Świat Bożego Narodzenia. Msze św.
w naszym kościele odprawione zostaną o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 19.00.
Nieszpory Świąteczne o godz. 16.00
6. W środę 26 grudnia br. obchodzimy święto św. Szczepana, pierwszego męczennika i Drugi
dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze św. w tym dniu jak w porządku niedzielnym. Z racji
święta Nowenny do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych nie będzie.
7. W czwartek 27 grudnia br. przypada święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Z tej okazji po
każdej Mszy św. święcimy wino.
8. W piątek 28 grudnia br. obchodzimy święto św. Młodzianków Męczenników. W tym dniu na
Mszę św. o godz. 8.00 zapraszamy szczególnie dzieci naszej parafii, ich rodziców, kobiety w
stanie błogosławionym i z małymi dziećmi. Msza św. połączona będzie z ucałowaniem i
błogosławieństwem wiernych figurką Dzieciątka Jezus.
9. W przyszłą niedzielę 30 grudnia br. obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa.
10. Dziś po każdej Mszy św. czynna jest Kancelaria Parafialna, w której można nabyć opłatki
wigilijne, świece „Caritas”, 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.
11. 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.

12. Dziś do nabycia świąteczny numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w niej warto
przeczytać artykuły: Święta grudnia – Barbara dziewica i męczennica, „Boże Narodzenie z
odrobiną refleksji”, Nasze Zdrowie gdzie piszemy o noworodkach oraz wywiad z Łucją
Chrzęstek Bar – przewodniczącą Rady Miasta Zabrze. Ponadto w naszej gazetce drukujemy
plan kolędy na 2019r. a jako dodatek świąteczny dołączamy śpiewnik „12 najpiękniejszych
kolęd”, które warto w gronie rodzinnym zaśpiewać przy wigilijnym stole. Wszystkim
nabywającym naszą gazetkę, życzymy miłej świątecznej lektury.
13. W czasie Świąt Bożego Narodzenia w naszym kościele spowiedzi nie będzie.
14. Kolędę w naszej parafii rozpoczniemy od 2 stycznia 2019r.

