OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXXII Niedzielę Zwykłą – 10.11.2019r.
1. Nieszpory Niedzielne dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać swoje ofiary na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski. Wiernych zachęcamy do ofiarności
3. W poniedziałek 11 listopada br. obchodzimy 101 Rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Z tej okazji naszych Parafian i Wiernych zapraszamy na Mszę św. w intencji
Ojczyzny o godz. 8.00
4. Również w poniedziałek w naszym kościele o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św. w
intencji Zmarłych Podopiecznych i Wolontariuszy Zabrzańskiego Hospicjum im. Matki Teresy
oraz w intencji Rodzin Osamotnionych.
5. We wtorek 12 listopada br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą bony
żywnościowe na miesiąc listopad oraz artykuły spożywcze dla osób i rodzin korzystających z
opieki społecznej
6. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do MB Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 13 listopada br. o godz. 18.00.
7. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 14 listopada br. o godz. 16.30.
8. Również w czwartek o godz. 19.00. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia
9. W sobotę 16 listopada br. w Tarnowskich Górach odbędzie się Patronalne Święto Bractwa
Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. W programie o godz. 16.30 Nowenna do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych, a o godz. 17.00 Msza św. Wyjazd z Zabrza jest indywidualny.
10. W przyszłą niedzielę 17 listopada br. obchodzić będziemy doroczny odpust ku czci Matki
Bożej Uzdrowienie Chorych. O godz. 9.30 odprawiona zostanie suma odpustowa z procesją
eucharystyczną na placu kościelnym. Nieszpory Maryjne o godz. 16.00. W tym dniu również już
po raz trzeci obchodzić będziemy Światowy Dzień Ubogich. Naszych Parafian i Wiernych
zapraszamy na „bigos dla ubogich”, którym częstować będziemy po Mszach św. o godz. 8.00,
9.30, 11.00 i 12.15. Bigos będzie można również zanieść osobom biednym, starszym, chorym i
samotnym, których znamy.
11. W naszym sklepiku parafialnym można nabyć „Informator Parafialny”, prasę katolicką oraz
różne dewocjonalia.
12. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje Mszy św. na 2020 rok.
13. Młodzież Parafialna organizuje zbiórkę odzieży i artykułów higienicznych dla osób
bezdomnych pod hasłem: „Podziel się szalikiem”. Odzież i artykuły higieniczne można
przynosić do Kancelarii Parafialnej przez cały miesiąc listopad. Wiernych zachęcamy do
wsparcia akcji.
14. Mamy jeszcze 4 wolne miejsca na Jarmark Adwentowy do Wrocławia i Berlina w dniach od 13
do 15 grudnia br. Koszt 390 zł. i 15 EURO na wstępy. Jednocześnie prosimy uczestników
wyjazdu o wpłacanie pozostałej kwoty pieniędzy w Kancelarii Parafialnej do końca listopada br.
15. Drodzy Parafianie, Wierni, Dobrodzieje! Zachęcamy Was do nabycia w naszym sklepiku lub
w Kancelarii Parafialnej cegiełek na tzw. Parafialny Fundusz Inwestycyjny. Powstał on z myślą
o koniecznych remontach i nowych inwestycjach jakie potrzebuje nasza świątynia. Najpilniejsze
z nich to modernizacja kotłowni i monitoring kościoła. Zachęcając do ofiarności wszystkim
naszym Dobrodziejom już dziś składamy serdeczne “Bóg zapłać”.

