OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXV Niedzielę Zwykłą – 19.09.2021r.
1. Nieszpory Niedzielne dziś o godz. 16.00.
2. W najbliższą środę o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach
poleconych połączoną w Nowenną do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.
3. W czwartek 23 września br. o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na
nabożeństwo uwielbienia.
4. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „informator Parafialny”, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny kalendarze
Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych na 2022r. oraz różne dewocjonalia.
5. Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się 28 września
o godz. 18.30 w kościele. Zapisy dzieci komunijnych do Grupy Dodatkowej przyjmuje
Kancelaria Parafialna od poniedziałku 20 września br.
6. Z początkiem października br. wznawiamy działalność Parafialnego Koła Seniorów.
Spotkania odbywać się będą we wtorki o godz. 10.00 w salce katechetycznej.
7. Również od października br. w naszym kościele odprawiane będą Msze św. „szkolne” o godz.
16.30. Biorą w nich udział dzieci pierwszokomunijne oraz uczniowie Szkół Podstawowych z
klas od 1 do 6 a także rodzice. Po Mszy św. „szkolnej” spotkania Grupy Dodatkowej w salce
katechetycznej.
8. W każdy drugi poniedziałek m-ca o godz. 18.00 w naszym kościele odprawiane będą Msze św.
„młodzieżowe”. Do udziału w nich zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły
Podstawowej oraz młodzież szkół średnich wraz z rodzicami. Po Mszy św. spotkanie
formacyjne dla młodzieży klas ósmych przygotowujących się do bierzmowania.
9. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje Mszalne na rok 2022r.
10. Naszym Parafianom i Wiernym dziękujemy za udział w wakacyjnej akcji charytatywnej
„Łagodzić cierpienie” w czasie której zbieraliśmy ofiary na zakup materacy
przeciwodleżynowych dla Pacjentów Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego w
Zabrzu znajdującego się obok naszego kościoła. W sumie zebraliśmy kwotę 19.560zł., która
została przekazana Kierownictwu Ośrodka. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
11. Nasza parafia przygotowuje się do uroczystości 25 Lecia ustanowienia św. Kamila patronem
Zabrza. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 3 października br. o godz. 12.15 i będą
połączone z Dniem Miasta. Natomiast w następną niedzielę 10 października br. planujemy w
westibulum naszego kościoła zorganizować Kamiliański kiermasz zdrowych ciast i słodyczy,
ziół i produktów zielnych oraz literatury prozdrowotnej.

