
 
 
 
 

 
XXXIII Niedziela Zwykła – 19 listopada 2017 r. 
 
Dzisiaj Światowy Dzień Ubogich.  
 
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 
 
W poniedziałek zapraszamy gimnazjalistów z klas III na spotkanie do salek katechetycznych. Na godz. 17.00 
zapraszamy dziewczyny, a chłopców na godz. 18.30.  
 
Katecheza dla dzieci komunijnych:  
Wtorek – godz. 14.30 i 16.30. 
Środa – godz. 15.30 i 16.30. 
 
Uczniów klas VII zapraszamy na spotkanie do salek katechetycznych we wtorek na godz. 16.30. 
 
O godz. 19.00 we wtorek katecheza uzupełniająca dla dorosłych. 
 
W środę (22 listopada) wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, zapraszamy na Mszę św. o godz. 
18.00 w intencji naszych chórzystów i ich rodzin.  
 
Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. 
 
W czwartek po Mszy Świętej wieczorenej w salce katecheza pogłebiająca wiarę dla dorosłych. Serdecznie 
zapraszamy. 
 
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00. 
 
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Chrystusa Króla. O godz. 10.30 Msza św. w intencji 
ministrantów naszej parafii i ich rodziców. 
 
Dzisiaj tzw. „kolekta specjalna”, przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” za 
składane ofiary. 
 
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 
 
Wyjazd na Jarmark Adwentowy do Salzburga w piątek (1.12) godz. 15.00 spod kościoła. 
 
W piątek (24 listopada) o godz. 20.00 w Spodku w Katowicach będzie koncert Rubika. Bilety po 35 zł. Zapisy 
w zakrystii.  
 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Zabrzu z okazji 99 rocznicy 
wyzwolenia miasta Lwowa zaprasza w sobotę 25.11.2017 r. na godz. 14.00 do kościoła św. Anny w Zabrzu 
na Mszę św. w intencji Obrońców Lwowa w 1918 roku, a także za żyjących i zmarłych lwowian i Kresowian 
z Zabrzem. 
 
W sobotę (25 listopada) o godz. 18.00 Ojcowie Kamilianie i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 
Zabrzańskie serdecznie zapraszają na uroczyste powitanie relikwii Wielkiego Świętego - Brata Alberta – 
Człowieka 2017 roku – patrioty, ojca ubogich i opiekuna opuszczonych, który życie swoje dał, by przywrócić 
piękno godność człowieka. 


