OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim - 03.01.2021r.
1. Nieszpory Kolędowe dziś o godz. 16.00
2. W środę 6 stycznia br. obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. W tym
dniu Msze św. w naszym kościele odprawione będą jak w porządku niedzielnym tj. o godz.
6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 19.00. W ramach kolędy w tym dniu na Mszę św. o godz.
8.00 zapraszamy parafian z ul. Piastowskiej i ul. Powstańców Śląskich, o godz. 9.30 parafian z
ul. Dworcowej i ul. Wyzwolenia, o godz. 11.00 parafian z Placu Wolności i Placu
Dworcowego, o godz. 12.15 parafian z ul. Wolności numery parzyste od 246 do 296, o godz.
15.00 parafian z ul. Wolności numery nieparzyste od 237 do 309. W tym dniu nabożeństwa
popołudniowego i Nowenny do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych nie będzie.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek m-ca stycznia. Z tej okazji po Mszy św. o godz.
8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań.
4. Również w czwartek o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia.
5. W przyszłą niedzielę 10 stycznia br. przypada Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy
okres Narodzenia Pańskiego. W tym dniu w ramach kolędy zapraszamy na Mszę św. o godz.
8.00 parafian z ul. Kowalskiej 1 do 5, 8 i 12, o godz. 9.30 parafian z ul. Kowalskiej 14, 16 i 18,
o godz. 11.00 parafian z ul. św. Barbary 2a,b,c, 8, 10, i 14, o godz. 12.15 parafian z ul. św.
Barbary 16, 18, 18a i ul. ks. Wajdy, o godz. 15.00 parafian z ul. Goethego.
6. Parafian i wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć
„Informator Parafialny, prasę katolicką, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny,
poświęconą kredę i wodę święconą oraz różne dewocjonalia.
7. Drodzy Parafianie i Wierni informujemy, że w naszej Kancelarii Parafialnej można
dokonywać płatności za pomocą karty.
8.

Przypominamy, że w Kancelarii Parafialnej mogą otrzymać pamiątkowy obrazek kolędowy
oraz złożyć ofiarę kolędową na utrzymanie kościoła nasi Parafianie i Wierni, którzy w
wyznaczonym czasie kolędowym nie mogą przyjść do kościoła. Zachęcamy również do
wpłacania ofiar kolędowych na nasze parafialne konto znajdujące się na stronie parafii
www.kamilinie-zabrze.pl

