OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXIX Niedzielę Zwykłą – 20.10.2019r.
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00
2. We wtorek 22 października br. obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II
papieża. W tym dniu również o godz. 9.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza
św. w intencji Członków Parafialnego Koła Seniorów działającego przy naszej parafii z
okazji Dnia Seniora. Po Mszy św. zapraszamy na wspólne świętowanie.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do MB Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 23 października br. o godz. 18.00.
4. Również w środę 23 października br. o godz. 8.00 z placu kościelnego wyjazd pielgrzymki
Seniorów do Rychwałdu i Żywca.
5. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 24 października br. o godz.
16.30.
6. Również w czwartek o godz. 19.00. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia
7. W przyszłą niedzielę 27 października br. a także 1 i 2 listopada br. po Mszach św. z tyłu
kościoła nasi ojcowie będą zbierać i wypisywać wypominki na „Różaniec za Zmarłych”
odmawiany w dniach od 2 do 8 listopada i na „Msze św. polecone”, odprawiane przez cały
listopad. Wypominki składane na „Różaniec za Zmarłych” będą wyczytane raz wciągu
ośmiu dni, kiedy w kościele odmawia się Różaniec za Zmarłych, natomiast wypominki na
Msze św. polecone, będą złożone w koszyczku na ołtarzu i za tych Zmarłych przez cały
listopad odprawiane będą Msze św.
8. W naszym sklepiku parafialnym można nabyć „Informator Parafialny”, prasę katolicką
oraz różne dewocjonalia
9. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje Mszy św. na 2020 rok.
10. Również w Kancelarii Parafialnej można składać wypominki za Zmarłych na Różaniec i
Msze św. polecone odprawiane w listopadzie.
11. W dniach od 13 do 15 grudnia br. nasza parafia organizuje wyjazd na jarmark adwentowy
do Wrocławia i Berlina. Koszt 390 zł. i 15 euro na wstępy. W cenie wyjazdu znajduje się
przejazd autokarem, ubezpieczenie, opieka pilota, 1 nocleg, śniadanie i obiadokolacja.
Zapisy w Kancelarii Parafialnej ze 100zł. zaliczką do końca listopada br. Szczegółowy
program wyjazdu wywieszony jest na afiszach.
12. Dziś przed kościołem strażacy zbierają ofiary na zakup sprzętu i działalność Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zabrzu. Wiernych zachęcamy do ofiarności

