OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Uroczystość Wszystkich Świętych – 01.11.2020r.
1. Dziś Mszy św. o godz. 15.00 i nabożeństwa popołudniowego w naszym kościele nie będzie.
Odwołany jest również „Różaniec za Zmarłych” na cmentarzu św. Michała Archanioła w
Zabrzu przy ul. Pokoju.
2. Dziś i jutro z tyłu kościoła nasi ojcowie zbierają i wypisują wypominki za Zmarłych na
Różaniec i Msze św. polecone. Rozprowadzają również znicze „Caritas”, w cenie 3 zł. z
których dochód przeznaczony jest na pomoc biednym i potrzebującym.
3. W poniedziałek 2 listopada br. przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych –
Dzień Zaduszny. O godz. 17.15 odmówimy „Różaniec za Zmarłych” z wypominkami, a po
nim odprawiona zostanie o godz. 18.00 Msza św. z kazaniem w intencji naszych wiernych
Zmarłych.
4. „Różaniec za Zmarłych” z wypominkami odmawiać będziemy w kościele od 2 do 8 listopada
br. w tygodniu o godz. 17.15, a w niedzielę o godz. 16.00. Wypominki przyjmuje Kancelaria
Parafialna.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 4 listopada br. o godz. 18.00.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca listopada. 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.
7. Msza św. „szkolna” w czwartek 5 listopada br. o godz. 16.30 – jest odwołana.
8. W najbliższy czwartek o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia.
9. Chorych odwiedzimy w sobotę 7 listopada br. jednak tylko na wyraźną ich prośbę i życzenie.
Zgłoszenia przyjmuje Kancelaria Parafialna.
10. Również w sobotę o godz. 8.00 odprawiona zostanie w naszym kościele Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny w intencji Róż Różańcowych.
11. W przyszłą niedzielę 8 listopada br. w naszym kościele przeprowadzona będzie zbiórka ofiar
na „Kościół w Potrzebie”. Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski.
12. 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.
13. Naszych Parafian i Wiernych zachęcamy do palenia zniczy przy symbolicznym grobie, który
powstał na placu kościelnym.
14. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, zachęca do wzięcia udziału w
wirtualnej kweście pieniężnej “Bliźniemu Swemu” na portalu zrzutka.pl Kwesta online pod
adresem: https://zrzutka.pl/3j2bxm. Szczegóły akcji na afiszu w westibulum naszego kościoła

15. Odpusty za Zmarłych: W związku z pandemią koronawirusa Stolica Apostolska wydała
specjalny dekret, na mocy którego, wierni mogą przez cały listopad uzyskać odpust zupełny
za wiernych zmarłych. Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii
Świętej. Ponadto należy odmówić modlitwę “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga” oraz dowolną
modlitwę i intencjach Ojca Świętego.

