OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXVI Niedzielę Zwykłą – 27.09.2020r.
1. Nieszpory Niedzielne 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 swoje ofiary na rzecz poszkodowanych w związku z
pożarem Ośrodka dla Uchodźców na Wyspie Lesbos. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 30 września br. o godz. 18.00.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca października. Z tej okazji
w czwartek po Mszy św. o godz. 8.00 w naszym kościele odprawione zostanie nabożeństwo w
intencji powołań, a w piątek również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najśw. Serca
Pana Jezusa.
5. Odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 3 października. Prosimy jednak, aby w Kancelarii
Parafialnej zgłaszać tylko tych chorych, którzy życzą sobie wizyty kapłana.
6. Również w sobotę o godz. 8.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych.
7. W czwartek 1 października br. rozpoczynamy odprawianie w naszym kościele Mszy św.
„szkolnych” o godz. 16.30.
8. Również w czwartek o godz. 19.00
uwielbienia.

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo

9. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe odprawiane będą w naszym kościele w
tygodniu o godz. 17.15, a w niedziele o godz. 16.00. Do uczestnictwa w nich zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych.
10. W przyszłą niedzielę 4 października br. przeprowadzona zostanie zbiórka ofiar na „Caritas”
naszej parafii i diecezji gliwickiej.
11. Spotkanie organizacyjne dla młodzieży przystępującej w przyszłym roku do bierzmowania
odbędzie się w poniedziałek 5 października br. o godz. 18.30 w kościele.
12. Od 6 października br. dla chętnych wznawiamy spotkania Parafialnego Koła Seniorów.
Spotkania odbywać się będą we wtorki od godz. 10.00. Uczestników obowiązują maseczki i
dezynfekcja rąk.
13. Również we wtorek 6 października br. o godz. 18.30 w kościele odbędzie się spotkanie
organizacyjne rodziców dzieci, które w przyszłym roku pójdą do Pierwszej Komunii Świętej.
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. W zakrystii naszego kościoła można odbierać kartki uczestnictwa przygotowujące do
Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania dla tych uczniów, którzy w naszej parafii
przystąpią do wspomnianych sakramentów, a uczą się w szkołach poza naszą parafią
16. Od poniedziałku 28 września br. w parafii św. Anny w Zabrzu wznawia działalność „Stały
Konfesjonał”. Szczegółowy plan dyżurów kapłanów w „Stałym Konfesjonale” wywieszony
jest w gablotce.

