OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXVIII Niedzielę Zwykłą – 10.10.2021r.
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła czynny jest Kiermasz
Kamiliański, gdzie można nabyć ciasta, słodycze, zioła i artykuły zielarskie oraz literaturę
prozdrowotną. Przygotowaliśmy także inne atrakcje. Dochód ze sprzedaży artykułów
przeznaczony jest na pomoc ludziom biednym i potrzebującym, będącym pod opieką
„Caritasu” naszej parafii.
3. Dziś z okazji Dnia Papieskiego Ministranci, Dzieci Maryi i młodzież naszej parafii przed
kościołem zbierają do specjalnych puszek ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,
która wspiera finansowo młodzież biedną, ale i uzdolnioną. Wiernych zachęcamy do
ofiarności.
4. W poniedziałek 11 października br. o godz. 18.00 w naszym kościele odprawiona zostanie
Msza św. „młodzieżowa”. Do udziału w niej zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych
Szkoły Podstawowej nr 8 i 14 oraz młodzież szkół średnich wraz z rodzicami. Okazja do
spowiedzi przed Mszą św. Natomiast po Mszy św. spotkanie formacyjne dla uczniów klas
ósmych w ramach przygotowania do bierzmowania.
5. We wtorek 12 października br. w godzinach od 10.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane
będą bony żywnościowe dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
6. 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.
7. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 14 października br. o godz. 16.30.
Również w czwartek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach
pamiętamy o nauczycielach, wychowawcach, katechetach i pracownikach oświaty.
8. Również w czwartek o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia.
9. W przyszłą niedzielę 17 października br. w naszej parafii gościć będziemy księdza diakona
Dominika Czaję, który na każdej Mszy św. głosić będzie Słowo Boże i zbierać ofiary na
utrzymanie i kształcenie kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Wiernych
zachęcamy do ofiarności.
10. Z okazji 25 Rocznicy ustanowienia św. Kamila patronem Zabrza nasza parafia ogłosiła
konkurs pt. „Święty Kamil w moim Mieście – obrazek, zdjęcie, filmik”. Konkurs jest
adresowany do uczniów zabrzańskich Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Prace
konkursowe można składać do dnia 30 października br. w Kancelarii Parafialnej naszej
parafii. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Informacje o konkursie znajdują
się na stronie internetowej naszej parafii, a także zostały przekazane szkołom i katechetom.
Patronat honorowy nad naszym konkursem objęli Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze
Łucja Chrzęstek – Bar oraz Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

