OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Świętej Rodziny - 27.12.2020r.
1. Nieszpory Kolędowe dziś o godz. 16.00
2. W poniedziałek 28 grudnia br. obchodzimy święto Świętych Młodzianków Męczenników. Z
tej okazji na Mszę św. o godz. 8.00 połączoną z błogosławieństwem figurką Dzieciątka Jezus
zapraszamy wiernych, dzieci naszej parafii, oraz kobiety w stanie błogosławionym.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 30 grudnia br. o godz. 18.00.
4. W czwartek 31 grudnia br. zakończenie Roku Pańskiego 2020. W tym dniu o godz. 10.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji Niewidomych i Niedowidzących Miasta Zabrze.
Natomiast o godz. 17.00 w naszym kościele odprawimy Mszę św. w intencji żyjących i
zmarłych Dobrodziejów Zakonu i parafii na zakończenie Starego Roku połączoną z
nabożeństwem dziękczynno – błagalnym.
5. W piątek 1 stycznia br. obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy
Rok. Msze św. w naszym kościele jak w porządku niedzielnym. Jedynie ze względu na
wprowadzone w tym dniu obostrzenia Mszy św. o godz. 6.00 nie będzie. Naszych Parafian i
Wiernych zapraszamy również na Mszę św. o godz. 12.15 w intencji miasta Zabrze i jego
Mieszkańców.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota m-ca stycznia.
7. W sobotę 2 stycznia br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych.
8. Również w sobotę odwiedzimy chorych, ale tylko na wyraźnie ich życzenie. Chorych można
zgłosić w Kancelarii Parafialnej.
9. Od niedzieli 3 stycznia br. rozpoczyna się w naszej parafii Kolęda jednak w zmienionej
formie. Z tej okazji na Mszę o godz. 8.00 zapraszamy parafian z ul. Staromiejskiej i ul.
Dubiela, o godz. 9.30 parafian z ul. Karola Miarki, o godz. 11.00 parafian z ul. Słodczyka, ul.
ks. Woźnicy i ul. Koźlika, o 12.15 parafian z ul. ks. Londzina i ul. Góry św. Anny i o godz.
15.00 parafian z ul. Zgody, ul. Skoczylasa i ul. Męczenników Majdanka. Po Mszach św.
wierni otrzymają błogosławieństwo kolędowe, obrazek i będą mogli złożyć swoją ofiarę
kolędową na utrzymanie kościoła. Szczegółowy plan kolędy wywieszony jest w westibulum
naszego Kościoła. Prosimy o zapoznanie się z nim i wzięcie udziału w tej formie kolędy.

