OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Wielkanocną – 03.05.2020r.
1. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00.
2. W poniedziałek 4 maja br. przypada wspomnienie św. Floriana – patrona hutników.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 6 maja br. o godz. 18.00
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek m-ca maja. Po Mszy św. o godz. 8.00
odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań.
5. W piątek 8 maja br. obchodzimy uroczystość ku czci św. Stanisława biskupa i
męczennika głównego patrona Polski
6. Z racji przesunięcia uroczystości Pierwszokomunijnej na wrzesień w przyszłą niedzielę
Msze św. w naszym kościele będą odprawione bez zmian tj. o 6.00, 8.00, 9.30, 11.00,
12.15 i 19.00
7. Przez cały maj w naszym kościele odprawiane są Msze św. ku czci Matki Bożej w
intencjach poleconych. Intencje przyjmuje Kancelaria Parafialna.
8. Parafia św. Anny w Zabrzu w przyszłą niedzielę rozpoczyna nowy cykl nauk
przedślubnych. Nauki odbywać się będą w kaplicy Domu Parafialnego o godz. 17.00. Ze
względu na obostrzenia związane z epidemią ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy w
Kancelarii Parafii św. Anny w Zabrzu.
9. Naszym Parafianom i Wiernym składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składane
na rzecz naszego kościoła i parafii. Dziękujemy za wpłaty na nasze parafialne konto
oraz dary pieniężne przynoszone do Kancelarii Parafialnej. Jest to dla nas ogromna
pomoc w utrzymaniu kościoła, opłaceniu pracowników i mediów. „Bóg zapłać”.
MODLITWA W CZASIE EPIDEMII
Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie
Wszechmocny Boże, bądź blisko wszystkich, którzy zachorowali na koronawirusa.
Zatroszcz się o tych, którzy lękają się infekcji i którzy z powodu kwarantanny
nie mogą swobodnie się poruszać. Dodawaj sił lekarzom, pielęgniarkom,
ratownikom i opiekunom, którzy w dzień i w nocy poświęcają się dla chorych.
Oświecaj umysły badaczy poszukujących ochrony przed chorobą i skutecznego
lekarstwa. Pobłogosław naszej ojczyźnie i całemu światu. Amen.

