OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV Niedziela Zwykła – 13 września 2020 r.
Dzisiaj rozpoczyna się X Tydzień Wychowania i przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci,
młodzież i wychowawców.
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00.
Po wieczornej Mszy św. Nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła.
W poniedziałek o godz. 17.00 w domu katechetycznym spotkanie Rodziny Radia Maryja.
Spotkanie organizacyjne dla dzieci I Komunijnych, które będą miały swoją uroczystość
19 i 20 września, we wtorek o godz. 16.00. Kolejne próby odbędą się w czwartek i piątek.
Katecheza uzupełniająca dla dorosłych – wtorek o godz. 19.00 w domu katechetycznym.
W środę zapraszamy na godz. 18.00 na Eucharystię ku czci św. Józefa, która będzie również
sprawowana w intencjach sąsiadów żyjących i zmarłych z ul. ks. Damrota numery parzyste
66-54. Informacje na plakatach w gablotkach.
Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.
W czwartek o godz. 19.00 nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
W piątek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży.
Zapraszamy naszą młodzież na Mszę św. o godz. 18.00, także z klas VIII, przygotowujących
się do bierzmowania. Po Mszy św. zapraszamy młodych na spotkanie KSM-u.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00. połączona
z adoracją Najświętszego Sakramentu.
Kolekta dzisiejszej niedzieli na Stolica Apostolską. Przed kościołem zbiórka do puszek na
utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie i kościołów w Ziemi Świętej.
Kolekta przyszłej niedzieli to tzw. „kolekta specjalna” przeznaczona na potrzeby naszej
parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary.
W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy chętnych chłopców, którzy chcą zostać ministrantami, a
w piątek na godz. 17.00 dziewczęta, które chciałyby zostać Mariankami.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
W przyszłą niedzielę (20 września) – Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Nieszporami o godz. 16.00 rozpocznie swoje spotkanie wspólnota małżeństw „Wiara i Życie”.
Zainteresowanych zapraszamy.
W Zabrzu odbywają się koncerty w ramach XXV Zabrzańskiego Międzynarodowego
Festiwalu Organowego. W naszym kościele koncert odbędzie się 4 października.
Informujemy, że intencje Mszy św. na rok 2021 będą przyjmowane:
* dla jubilatów i solenizantów od 14 września br.
* za zmarłych od 1 października br.
Życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Bądźmy świadkami obecności
Chrystusa w naszym życiu.

