
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXXII Niedziela Zwykła – 10 listopada 2019 r. 
 
 

Nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie w związku ze 

wspomnieniem św. Marcina (słodka niespodzianka). 
 

Jutro w poniedziałek (11 listopada) przypada 101 rocznica odzyskania Niepodległości. Msza 

św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Anny o godz. 11.00.  
 

Spotkanie uczniów klas VIII szkoły podstawowej w ramach przygotowania do bierzmowania 

we wtorek o godz. 16.30. 
 

We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.  
 

W środę o godz. 17.30 różaniec fatimski i Msza św. ku czci MB Fatimskiej. 
 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. 
 

Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.30 w domu 

katechetycznym. 
 

Marianki spotykają się w piątek o 17.00. Grupa Młodzieży KSM o godz. 19.00.   
 

W piątek Msza św. o godz. 18.00 z udziałem młodzieży naszej parafii. Obowiązkowo 

przychodzą uczniowie klas VII i VIII. 
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00. połączona  

z adoracją Najświętszego Sakramentu. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. Polecamy również kalendarz parafialny. 
 

Przy kościele kwestę prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna z Zabrza. 
 

Za tydzień tzw. „kolekta specjalna”, przeznaczona na potrzeby naszej parafii. (wymiana 

przeszklenia przy wejściu do  kościoła). Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary. Przed 

kościołem będzie zbiórka do puszek na Kościół w Potrzebie. 
 

W poniedziałek (18 listopada) o godz. 17.00 w domu katechetycznym spotkanie Rodziny 

Radia Maryja.  
 

W przyszłą niedzielę (17 listopada) obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. 
 

Za tydzień (niedziela) spotkanie Wspólnoty „Wiara i Życie”. Rozpoczęcie nieszporami w 

kościele o godz. 16.00. 
 

Parafia organizuje pielgrzymkę samolotową do Andaluzji. Termin: 27.06 – 05.07.2020. Koszt: 

3500 zł. Zapisy prowadzone są do końca grudnia 2019 roku w kancelarii parafialnej. 
 

Parafia organizuje pielgrzymkę: „Bałkańskie stolice i Złote Piaski wybrzeża Bułgarii”. 

Termin lipiec 2020 r. Koszt: 2390 zł. Program i zapisy w kancelarii parafialnej.  
 

W gablotkach znajdziemy nowe inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych organizowane 

przez Stowarzyszenie HUBERTUS. 
 


