OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXII Niedzielę Zwykłą – 30.08.2020r.
1. Nieszpory Niedzielne dziś o godz. 16.00.
2. We wtorek 1 września br. o godz. 8.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. na
rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Do udziału w niej zapraszamy uczniów
Szkół Podstawowych nr 8 i 14, nauczycieli oraz rodziców. Na zakończenie Mszy św. poświęcimy
tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistom. Okazja do spowiedzi przed Mszą św.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 2 września br. o godz. 18.00.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca września. 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.
5. W czwartek o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo uwielbienia.
6. W piątek 4 września br. o godz. 17.00 w naszym kościele odbędzie się Adoracja Najśw.
Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. Również w piątek o godz. 18.30 w naszym kościele odbędzie się spotkanie rodziców dzieci
pierwszokomunijnych przed uroczystościami w dniu 13 września. Rodziców prosimy również o
uiszczenie w Kancelarii Parafialnej opłaty na organizację Pierwszej Komunii Świętej i
zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi jej przebiegu, które są wywieszone w westibulum
naszego kościoła.
8. Chorych odwiedzimy w sobotę 5 września br. Prosimy jednak o zgłaszanie ich w Kancelarii
Parafialnej. Kapłani bowiem pójdą z sakramentami tylko do tych chorych, którzy wyrażą takie
życzenie.
9. W przyszłą niedzielę 6 września br. nasza parafia obchodzić będzie ŻNIWNE. Uroczysta Msza
św. z poświęceniem tegorocznych plonów odprawiona zostanie o godz. 9.30. Do udziału w niej
zapraszamy poczty sztandarowe i nasze duszpasterstwa.
10. Od przyszłej niedzieli wznawiamy odprawianie Mszy św. o godz. 11.00
11. Również w przyszłą niedzielę po Mszach św. w westibulum naszego kościoła przeprowadzona
będzie zbiórka ofiar na pomoc poszkodowanym w Bejrucie. Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski.
12. Wiernych zachęcamy do zamawiania Mszy św. na Rok 2021. Intencje przyjmuje Kancelaria
Parafialna.
13. W tym roku z powodu pandemii pielgrzymka do Piekar Śląskich jest odwołana.
14. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny”, różne dewocjonalia oraz cegiełki na Parafialny Fundusz
Inwestycyjny, z którego finansujemy monitoring kościoła.
15. Do końca sierpnia br. w ramach akcji „Łagodzić cierpienie” można jeszcze składać ofiary na
zakup kołder i poduszek dla pacjentów Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego
znajdującego się przy naszym kościele.

