OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXX Niedzielę Zwykłą – 27.10.2019r.
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00
2. Dziś po każdej Mszy św., a także 1 i 2 listopada br. 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.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do MB Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 30 października br. o godz. 18.00.
4. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 31 października br. o godz.
16.30.
5. Również w czwartek o godz. 19.00. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia
6. W piątek 1 listopada br. przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu
będą odprawione w naszym kościele o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 19.00. Nie ma
Mszy św. o godz. 15.00 oraz nabożeństwa popołudniowego. Naszych Parafian natomiast w
tym dniu zapraszamy na Nieszpory za Zmarłych o godz. 15.00 do kościoła św. Andrzeja
Ap. lub na Różaniec za Zmarłych o godz. 15.00 prowadzony przez Ojców Kamilianów na
cmentarzu św. Michała Archanioła przy ul. Pokoju. Z racji uroczystości opuszcza się
obchód pierwszego piątku miesiąca. W tym dniu również nie ma postu.
7. W sobotę 2 listopada br. obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W
tym dniu o godz. 17.15 zapraszamy na Różaniec za Zmarłych z wypominkami oraz na
Mszę św. o godz. 18.00 w intencji wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu opuszcza się
obchód pierwszej soboty miesiąca.
8. Również w sobotę o godz. 8.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP w
intencji Róż Różańcowych.
9. Chorych z Komunią Świętą odwiedzimy dopiero w sobotę 9 listopada br. Można ich
zgłaszać w Kancelarii Parafialnej
10. Różaniec za Zmarłych z wypominkami w tygodniu odmawiany będzie w naszym kościele o
godz. 17.15 , a w niedzielę o godz. 16.00
11. W naszym sklepiku parafialnym można nabyć „Informator Parafialny”, prasę katolicką
oraz różne dewocjonalia. Rozprowadzamy także znicze „Caritas” w cenie 3zł., z których
dochód przeznaczony jest na biednych i potrzebujących. Zachęcamy też do nabycia książki
„Życie św. Ojca Kamila” w cenie 25 zł., która jest cegiełką na dzieła miłosierdzia Zakonu
OO. Kamilianów.
12. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje Mszy św. na 2020 rok.
13. Również w Kancelarii Parafialnej można składać wypominki za Zmarłych na Różaniec i
Msze św. polecone odprawiane w listopadzie.
14. „Bliźniemu swemu” pod takim hasłem Towarzystwo im. Św. Brata Alberta Koło
Zabrzańskie przeprowadzi na cmentarzach naszego miasta w dniu 1 listopada br. zbiórkę
ofiar na pomoc, samotnym matkom, bezdomnym i ubogim, którymi się opiekuje. Wiernych
zachęcamy do ofiarności.
15. Dziś do nabycia październikowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim
warto przeczytać artykuły: „Moc różańca”, „Poradnik wiernego”, „Nasze zdrowie”, gdzie
piszemy o starości, „Toskania na pożegnanie lata” oraz wywiad z naszym duszpasterzem o.
Leszkiem Szkudlarkiem MI”. Wszystkim nabywającym naszą gazetkę składamy serdeczne
„Bóg zapłać” i życzymy miłej lektury.

