OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Świętej Rodziny – 29.12.2019r.
1. Nieszpory Kolędowe dziś o godz. 16.00.
2. We wtorek 31 grudnia br. w naszym kościele o godz. 10.00 odprawiona zostanie Msza św.
w intencji Niewidomych i Niedowidzących Miasta Zabrze. Po Mszy św. zapraszamy na
spotkanie opłatkowe i poczęstunek w salce katechetycznej.
3. Również we wtorek o godz. 17.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. na zakończenie
Starego Roku, w intencji żyjących i zmarłych Dobrodziejów naszego Zakonu i Parafii. Do
udziału w Eucharystii zapraszamy naszych Parafian i Wiernych, poczty sztandarowe i
duszpasterstwa parafialne. Po Mszy św. odprawione zostanie nabożeństwo pożegnania
Starego Roku.
4. W środę 1 stycznia 2020 roku obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi –
Nowy Rok. Msze św. w tym dniu w naszym kościele jak w porządku niedzielnym. Naszych
Parafian i Wiernych serdecznie zapraszamy na godz. 12.15 na Mszę św. w intencji miasta
Zabrze i Jego Mieszkańców zamawianą 1 stycznia każdego roku przez Panią Prezydent
Małgorzatę Mańkę – Szulik. W pierwszym dniu Nowego Roku Mszy św. będzie
przewodniczył i słowo Boże wygłosi o. dr Mirosław Szwajnoch Prowincjał Zakonu OO.
Kamilianów w Polsce. Do udziału w Eucharystii zapraszamy Mieszkańców Zabrza, nasze
duszpasterstwa i poczty sztandarowe.
5. Odwiedziny duszpasterskie czyli „Kolędę” rozpoczniemy w czwartek 2 stycznia 2020r.
Szczegółowy program „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 Najśw. Serca Pana Jezusa.
7. W sobotę 4 stycznia 2020r. o godz. 8.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych.
8. W przyszłą niedzielę 5 stycznia 2020r. w naszej parafii gościć będziemy Podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach, prowadzonego przez
Zakon OO. Kamilianów, którzy na Mszach św. wystawiać będą bożonarodzeniowe jasełka i
zbierać ofiary na utrzymanie swego Domu Opieki. Wiernych zachęcamy do ofiarności.

