OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXIX Niedzielę Zwykłą – 18.10.2020r.
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00.
2. Dziś po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana skarbona,
do której wierni mogą składać dobrowolne ofiary na potrzeby misji katolickich w świecie.
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 21 października br. o godz. 18.00.
4. Msza św. „szkolna” w czwartek 22 października br. o godz. 16.30 i nabożeństwo uwielbienia o
godz. 19.00 są odwołane. Nie będzie też nauk przedchrzcielnych w piątek 23 października o
godz. 18.30 w kaplicy.
5. 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.
6. Wypominki za Zmarłych na Msze św. polecone odprawiane przez cały listopad i na
wypominki do Różańca za Zmarłych odprawianego w dniach od 2 do 8 listopada br. można
składać w zakrystii naszego kościoła.
7. W westibulum naszego kościoła można zagłosować na remont sanitariatów w Szkole
Podstawowej nr 14 w Zabrzu w ramach budżetu partycypacyjnego Zabrze 2020.
8. Drodzy Parafianie i Wierni: W związku z wykryciem u jednego z naszych ojców
koronawirusa wszyscy duszpasterze parafii św. Kamila musieli poddać się kwarantannie. W
związku z tym otwarty będzie tylko nasz kościół, a posługę w nim będą sprawowali kapłani
dojeżdżający z zewnątrz. Kancelaria Parafialna pracować będzie zdalnie w godzinach
urzędowania. Kontakt z nią jedynie telefoniczny lub drogą elektroniczną. Postaramy się
natomiast zapewnić odprawianie przyjętych Mszy św., chrztów, ślubów i pogrzebów.
Odwołujemy też spotkania wszystkich duszpasterstw i grup parafialnych do czasu
zakończenia kwarantanny. Okazja do spowiedzi św. przed lub po Mszy św. Dziękujemy też
wszystkim Parafianom i Wiernym za okazywaną nam pomoc duchową i materialną, prosimy
o modlitwę i zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Wdzięczni Duszpasterze
parafii św. Kamila.

