OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIII Niedziela Zwykła – 09 września 2018 r.
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00.
W poniedziałek o godz. 17.00 w domu katechetycznym spotkanie Rodziny Radia Maryja.
Wtorek godz. 17.00 w salkach parafialnych zebranie Caritasu. Zapraszamy chętne osoby do
włączenia się w działalność Caritasu.
We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.
Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. (Dzieci I-komunijne obowiązkowo).
W czwartek o godz. 18.00 Msza św. ku czci MB Fatimskiej i nabożeństwo różańcowe z
procesją wokół świątyni z figurą MB Fatimskiej.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00 do 17.00.
Informujemy, że intencje Mszy św. na rok 2018 będą przyjmowane:
• dla jubilatów i solenizantów od 17 września br.
• za zmarłych od 1 października br.
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. Z kolei w przyszłą
niedzielę będzie tzw. „kolekta specjalna” przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne
„Bóg zapłać” za składane ofiary.
W przyszłą niedzielę (16 września) rozpoczyna się VIII Tydzień Wychowania – przypadają
kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Pamiętajmy o modlitwie za
nich.
Także w przyszłą niedzielę (17 września) przypada Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu.
W przyszłą niedziele na godz. 18.00 zapraszamy do naszego kościoła na koncert w ramach
XXIII Zabrzańskiego Międzynarodowego Festiwalu Organowego.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
W sobotę o godz. 10:00 zapraszamy do salek parafialnych wszystkich chętnych chłopców,
którzy chcą zostać ministrantami.
Również w sobotę na godz. 11:00 zapraszamy do salek parafialnych wszystkie dziewczyny,
które chcą zostać Mariankami (Dziećmi Maryi).
Fundacja „Stary Cmentarz w Zabrzu” we współpracy z par. św. Andrzeja zapraszają w
przyszłą niedzielę (17 września) do zwiedzania starego cmentarza parafii św. Andrzeja.
Zbiórka obok plebanii par. św. Andrzeja. Godziny: 10.00, 12.00. 14.15 i 16.00. Plakat.
Życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Bądźmy świadkami obecności
Chrystusa w naszym życiu.

