OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXVII Niedzielę Zwykłą – 06.10.2019r.
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00
2. Dziś po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać dobrowolne ofiary na potrzeby „CARITAS”
diecezji gliwickiej i naszej parafii. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. W poniedziałek 7 października br. w liturgiczne wspomnienie Najśw. Maryi Panny
Różańcowej o godz. 17.15 w naszym kościele utworzony będzie „Żywy Różaniec”. Do
udziału w nim zapraszamy nasze duszpasterstwa i wiernych obecnych na nabożeństwie.
4. We wtorek 8 października br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
artykuły spożywcze oraz bony żywnościowe na miesiąc październik osobom i rodzinom
korzystającym z opieki społecznej.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do MB Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 9 października br. o godz. 18.00.
6. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 10 października br. o godz.
16.30.
7. Również w czwartek o godz. 19.00. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia.
8. W przyszłą niedzielę 13 października br. obchodzimy XIX Dzień Papieski w związku z
rocznicą wyboru papieża św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W tym dniu przed
kościołem Młodzież i Ministranci naszej parafii zbierać będzie ofiary na rzecz Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera w kształceniu dzieci i młodzież pochodzące z
rodzin ubogich.
9. We wtorek 15 października br. o godz. 18.30 odbędzie się w kościele spotkanie
organizacyjne dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych nr 8 i 14 oraz osób
dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
10. W naszym sklepiku parafialnym można nabyć „Informator Parafialny”, prasę katolicką
oraz różne dewocjonalia.
11. Szkoła Podstawowa nr 14 w Zabrzu zachęca Mieszkańców Miasta do głosowania w ramach
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego na dokończenie boiska z bieżnią lekkoatletyczną
i skocznią w dal znajdujących się przy szkole. Aby zagłosować należy: wejść na stronę
https://zabrze.zetwibo.pl wpisać swoje imię i nazwisko, adres oraz pesel, wybrać z listy
projekt dzielnicowy nr P0006. Głosowanie trwa od 3 do 17 października br.

