
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVIII Niedziela Zwykła – 14 października 2018 r. 
 
 

Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 16.00. 
 

Dzisiaj spotkanie Wspólnoty „Wiara i Życie”. Rozpoczęcie o godz. 16.00 nabożeństwem 

różańcowym. Po przejście do salek. 
 

Dzisiaj w naszym kościele o godz. 18.00 odbędzie się Koncert - Wspomnienie pt: „Totus 

Tuus – Nadzieja” w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II. Szczegóły na plakacie.  
 

We wtorek (16 października) Uroczystość św. Jadwigi, patronki Śląska i 40 rocznica wyboru 

Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.  
 

Także we wtorek przypadają imieniny Biskupa Seniora Gerarda Kusza. Pamiętajmy w 

naszych modlitwach o Księdzu Biskupie. 
 

Katecheza dla dzieci komunijnych (w kościele): Wtorek-godz.15.00 i Środa-godz.16.30.  
 

Uczniów klas VII zapraszamy na spotkanie do salek we wtorek na godz. 16.30. 
  

We wtorek o godz. 19.00 w domu katechetycznym katecheza uzupełniająca dla dorosłych.  
 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. 
 

Próba chóru odbędzie się w czwartek (18 października br.) o godz. 18.00. Serdecznie 

zapraszamy młodzieńców i mężczyzn do wstąpienia do naszego chóru parafialnego.  
 

W sobotę (20 października) Pielgrzymka Apostolstwa Budzenia i wspierania Powołań im. ks. 

T. Christopha do Miasteczka Śląskiego. Zapisy w kancelarii parafialnej. 
 

21 października zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, którego oprawę przeprowadzi chór 

„Risonanza Continua” dyrygowany przez Adama Kujawę. 
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00 do 17.00. 
 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona na potrzeby naszej parafii tzw. „kolekta 

specjalna”. Przygotowujemy ogrodzenie cmentarza od ul. Czołgistów. Serdeczne „Bóg 

zapłać!” za składane ofiary.  
 

Zaś w przyszłą niedzielę (21 października) będzie kolekta na Misje (zgodnie  

z instrukcją Episkopatu Polski). Serdeczne „Bóg zapłać!” za składane ofiary. 
 

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Prosimy o uporządkowanie grobów swoich 

bliskich zmarłych. Przypominamy też o przedłużenia rezerwacji miejsc na cmentarzu. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego oraz do zakupienia pozycji „Od słowa do życia”.  
 

Przed kościołem za tydzień będą rozprowadzane znicze „CARITAS” i inne. 
 

W dniu 17.10. o godz. 17.00 w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie informacyjne z 

mieszkańcami ulic: M. Archanioła, Św. Józefa, Reymonta, Biniasa, Froehlicha, Jasnej oraz 

Łukasińskiego. Przedmiotem spotkania będzie realizacja Projektu „Adaptacja do zmian 

klimatu-gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze”. Serdecznie 

zapraszamy mieszkańców/w ulic. Więcej szczegółów na plakatach. 
 


