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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa – 30.12.2018r.

1. Nieszpory kolędowe dziś o godz. 16.00.
2. W poniedziałek 31 grudnia 2018r. przypada ostatni dzień Starego Roku. W tym dniu o
godz. 10.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. w intencji Niewidomych,
Niedowidzących miasta Zabrze oraz ich rodzin. Po Mszy św. zapraszamy na poczęstunek w
salce katechetycznej.
3. Również w poniedziałek na Mszy św. o godz. 17.00 pożegnamy Stary Rok. Do udziału w
dziękczynnej Eucharystii zapraszamy naszych Parafian, Wiernych, Gości oraz wszystkie
poczty sztandarowe i nasze duszpasterstwa. Przypominamy, że Msza św. na zakończenie
roku odprawiana jest w intencji żyjących i zmarłych Dobrodziejów naszej parafii i Zakonu,
a na ołtarzu tradycyjnie już położona będzie księga Dobrodziejów Parafii.
4. We wtorek 1 stycznia 2019r. obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi –
Nowy Rok. W tym dniu Msze św. w naszym kościele odprawione będą o godz. 6.00, 8.00,
9.30, 11.00, 12.15 w intencji miasta Zabrze i Jego Mieszkańców, 15.00 i 19.00. Nieszpory
Noworoczne o godz. 16.00
5. W środę 2 stycznia 2019r. rozpoczynamy w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie
popularnie zwane „Kolędą”. W tygodniu Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, a w soboty i
niedziele o godz. 14.00. Tzw. „Kolęda dodatkowa” przeprowadzona zostanie na zakończenie
odwiedzin duszpasterskich to jest w środę 30 stycznia 2019r. od godz. 15.30. Zgłoszenia
przyjmuje Kancelaria Parafialna. Szczegółowy plan kolędy wywieszony jest w westibulum
naszego kościoła.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca stycznia. W czwartek po
Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań, a w piątek
również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
7. W sobotę 5 stycznia 2019r. o godz. 8.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny w intencji Róż Różańcowych.
8. W przyszłą niedzielę 6 stycznia br. obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech
Króli. Z tej okazji na wszystkich Mszach św. nasi ojcowie święcić będą kredę, kadzidło i
wodę. W tym dniu o godz. 14.00 z placu kościelnego wyruszy grupa czerwona w ramach
tzw. „Orszaku Trzech Króli” do kościoła św. Anny. W Trzech Króli nieszporów w naszym
kościele nie będzie. Natomiast kolekta z uroczystości przeznaczona jest na misje.

