
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XV Niedziela Zwykła - 12 lipca 2020 r. 
 

Nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 
 

W poniedziałek o godz. 17.00 spotkanie rodziny Radia Maryja. 
 

Nabożeństwo różańcowe i procesja wokół świątyni z figurą MB Fatimskiej w poniedziałek 

(13 lipca) po Mszy św. o godz. 18.00. Prosimy o przyniesienie świec. 
 

We wtorek Uroczystość św. Kamila de Lellis, prezbitera, patrona naszego miasta. Suma 

odpustowa dzisiaj  u OO. Kamilianów o godz. 12.15.  
 

W czwartek (16 lipca) na wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 będzie można przyjąć 

SZKAPLERZ. (Szkaplerz zakupujemy we własnym zakresie.) Chętnych prosimy o zgłaszanie 

się w zakrystii i kancelarii parafialnej. 
 

Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.00. 
 

W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 9.15  

i o godz. 15.00 – oprócz Mszy św. chrzcielnej w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Wypada 

również Msza św. w tygodniu o godz. 8.00, Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.  
 

Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu, kancelaria parafialna czynna jest w 

poniedziałek, środę, piątek w godz. od 8.30 do 12.00 oraz w poniedziałek od 15.00 do 17.00. 
 

Zachęcamy do udziału w pielgrzymce parafialnej do Raciborza, Turzy Śląskiej, Piszcza, 

Piotrowic Wielkich i Rud - 22 lipca (środa). Zapisy na pielgrzymki w kancelarii parafialnej. 
 

Od 20 do 22 sierpnia odbędzie się kolejna diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę. W tym 

roku ma ona formę sztafety. Nasza grupa zabrzańska idzie w piątek 21. sierpnia z Tworoga do 

Boronowa. Szczegóły i zapisy w naszym mieście tylko w parafii św. Anny. Zapisy od 30.06 

do 9.08.2020 w godzinach urzędowania kancelarii. Ilość miejsc 150 osób. 
 

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

adoracją Najświętszego Sakramentu. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy min. ciekawy artykuł 

„Opiekun na czas burzy” o opiece św. Józefa 
 

Kolekta przyszłej niedzieli tzw. „kolekta specjalna”, na potrzeby naszej parafii. Serdeczne 

„Bóg zapłać!” za składane ofiary. 
 

Kochanym parafianom i gościom przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy Bożej 

opieki, sprzyjającej pogody, bezpiecznych podróży i dobrego wypoczynku. Bądźmy 

świadkami obecności Chrystusa w codzienności. 
 


