OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Święto Ofiarowania Pańskiego 02.02.2020r.
1. Nieszpory Kolędowe dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również po Mszach św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać swoje dobrowolne ofiary na Siostry Klauzurowe.
Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski.
3. W poniedziałek 3 lutego br. obchodzimy wspomnienie św. Błażeja Biskupa i Męczennika
orędownika w chorobach gardła. Z tej okazji po Mszach św. udzielać będziemy wiernym
błogosławieństwa św. Błażeja.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 5 lutego br. o godz. 18.00
5. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 6 lutego br. o godz. 16.30.
Okazja do spowiedzi św. dla nich przed Mszą św. o godz. 16.00
6. Również w czwartek 6 lutego br. o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na
nabożeństwo uwielbienia.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek m-ca lutego. Z tej okazji 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 Serca Pana Jezusa.
8. Również w piątek o godz. 17.00 w kościele Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do
spowiedzi św.
9. Chorych z Komunią Świętą odwiedzimy w sobotę 8 lutego br. Prosimy ich zgłaszać w
Kancelarii Parafialnej.
10. W poniedziałek 10 lutego br. w kościele o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie rodziców
dzieci pierwszokomunijnych.
11. We wtorek 11 lutego br. obchodzić będziemy XXVIII Światowy Dzień Chorego. Z tej
okazji zapraszamy wszystkich chorych i starszych na nabożeństwo różańcowe o godz. 10.30
i Mszę św. o godz. 11.00 połączoną z udzieleniem wiernym sakramentu namaszczenia
chorych i błogosławieństwem lourdzkim. Kamiliańskie Obchody Światowego Dnia
Chorego w tym roku poprowadzi o. Leszek Szkudlarek.
12. W czwartek 27 lutego br. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Andrzeja w Zabrzu ks. Bp Jan
Kopiec ordynariusz diecezji gliwickiej udzieli młodzieży i dorosłym naszej parafii
sakramentu bierzmowania. O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie.
13. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
„Informator Parafialny”, prasę katolicką cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny
oraz różne dewocjonalia.

