OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXVIII Niedzielę Zwykłą – 11.10.2020r.
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00.
2. Dziś obchodzimy XX Dzień Papieski. Z tej okazji po każdej Mszy św. w westibulum naszego
kościoła Ministranci i Dzieci Maryi zbierają do specjalnych puszek ofiary na rzecz Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera materialnie dzieci i młodzież biedną ale
uzdolnioną. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. W poniedziałek 12 października br. o godz. 17.00 w kaplicy zakonnej odprawiona zostanie
Msza św. „hospicyjna”.
4. Również w poniedziałek o godz. 19.00 w kościele odprawiona zostanie Msza św.
„młodzieżowa” Do udziału w niej zapraszamy uczniów klas VI, VII i VIII Szkół
Podstawowych nr 8 i 14 kandydatów do bierzmowania z rodzicami oraz młodzież szkół
średnich. Okazja do spowiedzi przed Mszą św. od godz. 18.30.
5. We wtorek 13 października br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
bony żywnościowe na miesiąc październik dla osób i rodzin korzystających z opieki
społecznej.
6. W środę 14 października br. obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wiernych zapraszamy
o godz. 17.15 na nabożeństwo różańcowe w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i
pracowników oświaty.
7. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 14 października br. o godz. 18.00.
8. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 15 października br. o godz. 16.30.
9. Również w czwartek o godz. 19.00
modlitwą o uzdrowienie.

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na Mszę św. z

10. W piątek 16 października br. przypada uroczystość św. Jadwigi, patronki Śląska.
11. W przyszłą niedzielę 18 października br. obchodzić będziemy Niedzielę Misyjną
rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Z tej okazji w westibulum naszego kościoła
przeprowadzona zostanie zbiórka ofiar na misje katolickie w świecie.
12. 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.
13. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
różne dewocjonalia oraz cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny.
14. W westibulum i przy wejściu bocznym do naszego kościoła zainstalowane zostały
bezdotykowe elektryczne urządzenia do dezynfekcji rąk. W celu dezynfekcji wystarczy tylko
podłożyć ręce pod urządzenie, a płyn odkażający w odpowiedniej ilości spłynie na nasze
dłonie.

15. Domowy Kościół zaprasza na Rekolekcje dla Teściów w dniach od 5 do 8 listopada br. w
Olsztynie koło Częstochowy. Szczegółowe informacje na plakacie wywieszonym w westibulum
naszego kościoła.
16. W przyszłą niedzielę w westibulum naszego kościoła będzie można zagłosować na remont
sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 14 w ramach zabrzańskiego budżetu
partycypacyjnego.

