OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VII Niedzielę Zwykłą 23.02.2020r.
1. Nabożeństwo popołudniowe dziś o godz. 16.00.
2. W poniedziałek i wtorek przypadają Dni Eucharystyczne. Z tej okazji zapraszamy
Parafian i wiernych na całodzienną Adorację Najśw. Sakramentu do kaplicy zakonnej w
godz. od 9.00 do 18.00.
3. 26 lutego br. w Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post . Msze św. w naszym kościele
w tym dniu odprawione będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Na wszystkich Mszach
św. posypanie głów popiołem. Po Mszach św. w westibulum zbiórka ofiar na pomoc
misjonarzom diecezji gliwickiej. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły tzn.
jakościowy i ilościowy. W tym dniu nowenny do MB Uzdrowienie Chorych nie będzie.
4. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 27 lutego br. o godz. 16.30. W
tym dniu spotkania Grupy Dodatkowej w salce katechetycznej nie będzie.
5. W czwartek 27 lutego br. o godz. 18.00 w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Ap. Ks. Bp
Jan Kopiec udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży i dorosłym naszej parafii.
6. Również w czwartek 27 lutego br. o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na
nabożeństwo uwielbienia.
7. W piątek 28 lutego br. po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 17.00 zostanie odprawione
nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za Zmarłych. Wypominki przyjmuje
Kancelaria Parafialna.
8. W przyszłą niedzielę 1 marca br. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. W tym dniu o godz. 15.00 i 17.30 odprawione zostaną Msze św. w ich intencji.
Po Mszy św. o godz. 15.00 przemarsz uczestników Mszy św. pod pamiątkową tablicę
poświęconą pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu przy ul. Wolności 279, gdzie odbędzie
się Apel Pamięci z udziałem Środowisk Patriotycznych.
9. Nabożeństwo Gorzkich Żali w przyszłą niedzielę o godz. 16.00. W tym roku kazania
pasyjne głosić będzie o. Wojciech Mojecki.
10. Wiernych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej odprawianych w
piątki o godz. 8.30 i 17.00 oraz w Gorzkich Żalach odprawianych w niedziele o godz. 16.00
11. W miesiącu marcu odprawiać będziemy w naszym kościele Msze św. polecone ku czci św.
Józefa. Intencje przyjmuje Kancelaria Parafialna.
12. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
„Informator Parafialny”, prasę katolicką, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny
oraz różne dewocjonalia.
13. Dziś do nabycia lutowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim warto
przeczytać artykuły: „Podsumowanie Kolędy”, „Ostatki po polsku”, „Jak walczyć z
pokusami”, „św. Jan Paweł II o sensie cierpienia”, wiadomości z życia parafii. Wszystkim
wiernym nabywającym naszą gazetkę składamy serdeczne „Bóg zapłać” i życzymy miłej
lektury.

