OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XIII Niedzielę Zwykłą– 28.06.2020r.
1. Nabożeństwo czerwcowe 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 dobrowolne ofiary na rzecz Stolicy Apostolskiej
tzw. „Świętopietrze”. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. W poniedziałek 29 czerwca br. przypada uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła. Msze św. w
tym dniu w naszym kościele będą odprawione o godz. 6.30, 8.00, 9.30,16.30 i 18.00.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 1 lipca br. o godz. 18.00
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca lipca. 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. Nadal nie ma
odwiedzin chorych, tylko w nagłych przypadkach.
6. W czwartek 2 lipca br.
nabożeństwo uwielbienia.

o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na

7. W piątek 3 lipca br. o godz. 17.00 w naszym kościele odbędzie się Adoracja Najśw.
Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
8. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć
prasę katolicką, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny, z którego finansujemy
monitoring kościoła oraz różne dewocjonalia.
9. Naszych Parafian i Wiernych informujemy, że w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św.
niedzielnej o godz. 11.00. Pozostałe Msze w niedziele i w tygodniu nie ulegają zmianie. Nie
zmieniają się też godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej.
10. „Łagodzić cierpienie” pod takim hasłem już po raz trzeci organizowana jest w naszej
parafii wakacyjna akcja na rzecz Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego
znajdującego się przy naszym kościele. W tym roku zbieramy ofiary na zakup kołder i
poduszek dla pacjentów. Te które używane są obecnie zakupione zostały klika lat temu, a
każdy taki zestaw (poduszka i kołdra), prane są co najmniej 2 razy w tygodniu więc
zużywają się dość szybko. Dlatego dobrze by było zakupić nowe. Dobrowolne ofiary na ten
cel można składać w Kancelarii Parafialnej, wpłacać na nasze konto, lub osobiście
przekazać któremuś z naszych duszpasterzy. Wierzymy, że mimo epidemii koronawirusa,
znajdą się ludzie wielkiego serca i dobroci, którzy włączą się naszą akcję. Wszystkim
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”, a ich imiona i nazwiska wpiszemy do
Parafialnej Księgi Dobrodziejów.
11. W dniach od 20 do 22 sierpnia odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. W
tym roku pielgrzymka ma formę sztafety. Grupa zabrzańska czerwona ma do przejścia
odcinek od Tworoga do Boronowa. Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
oraz bliższe informacje w parafii św. Anny.

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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało
11.06.2020r.
1. Z racji pandemii koronawirusa dziś procesji ulicami naszej parafii nie będzie. Parafian
i Wiernych zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną na placu
kościelnym dziś o godz. 16.00.
2. W piątek po Bożym Ciele Biskup Gliwicki udziela dyspensy od zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na
terenie diecezji gliwickiej.
3. Również jutro Kancelaria Parafialna nie będzie czynna.
4. Przez całą oktawę Bożego Ciała Msze św. wieczorne z procesją eucharystyczną na placu
kościelnym do 150 osób i z zachowaniem 2 metrowej odległości między uczestnikami
procesji. Ostatniego dnia oktawy poświęcenie wianków i ziół.
5. Serdeczne podziękowania składamy naszym Parafianom i Wiernym, którzy
przygotowali kościół do dzisiejszej uroczystości. „Bóg zapłać” za przyniesione kwiaty i
gałązki brzozy, ustrojenie ołtarzy, wymianę oświetlenia kościoła i dekorację.

