OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXX Niedzielę Zwykłą – 25.10.2020r.
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 28 października br. o godz. 18.00.
3. Msza św. „szkolna” w czwartek 29 października br. o godz. 16.30 – odwołana.
4. W najbliższy czwartek o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia.
5. W niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele
odprawione będą o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 19.00. Nie ma Mszy św. o godz. 15.00 i
nabożeństwa popołudniowego. Ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem odwołany
zostaje również „Różaniec za Zmarłych” odprawiany w tym dniu na cmentarzu św. Michała
Archanioła przy ul. Pokoju w Zabrzu.
6. Od poniedziałku 26 października br. będzie już czynna nasza Kancelaria Parafialna. Można
w niej składać wypominki za Zmarłych na Msze św. polecone w listopadzie i Różaniec za
Zmarłych odmawiany od 2 do 8 listopada br. Wypominki zbierać i wypisywać będziemy
również dziś po każdej Mszy św. oraz 1 i 2 listopada z tyłu kościoła na stolikach.
7. 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.
8. Dziś i jutro z tyłu kościoła rozprowadzamy znicze „Caritas” w cenie 3 zł. Dochód z ich
nabycia przeznaczony jest na pomoc biednym i potrzebującym.
9. Naszych Parafian i Wiernych zachęcamy do palenia zniczy przy symbolicznym grobie, który
powstanie na placu kościelnym.
10. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, jak co roku planowało
przeprowadzenie kwesty pieniężnej “Bliźniemu Swemu” w dniu 01.11.2020r. (niedziela) na
zabrzańskich cmentarzach. Jednak aktualna sytuacja epidemiczna wymusiła na nas
odstąpienie od kwestowania w tym roku. W zamian za bezpośrednie kwestowanie,
uruchomiliśmy kwestę wirtualną na portalu zrzutka.pl Kwesta online pod adresem:
https://zrzutka.pl/3j2bxm. Szczegóły akcji wywieszone są na afiszu w westibulum naszego
kościoła

