
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duszpasterze parafii  

św. Kamila w Zabrzu  

zapraszają: 

 Władze Samorządowe Miasta Zabrze

Duchowieństwo,  

wszystkich  Wiernych zabrzańskic

parafii, Mieszkańców  naszego Miasta, 

Czcicieli św. Kamila z Zabrza

 i okolic, pracowników Służby 

Zdrowia, Laureatów Wyróżnienia 

im. św. Kamila,  

świeckich wolontariuszy 

 opiekujących się chorymi, 

oraz organizacje i instytucje 

zabrzańskie działające na rzecz 

chorych i potrzebujących 

na uroczystości odpustowe 

ku czci 

 św. Kamila, które odbędą się

w kościele św. Kamila w Zabrzu, 

przy ul. Pawła Dubiela 10 

                    

11 – 14 lipca 2019

Kamiliańskie Obchody

Odpustowe ku czci 

św. Kamila de Lellis
 

Czwartek – 11.07.2019r.  

I Dzień Triduum ku czci św. Kamila

10.00 – Dzień Chorych. Msza św. za

               i Starszych parafii i Miasta Zabrze

                 połączona z udzieleniem sakramentu

                 chorych i błogosławieństwem lourdzkim

17.30 – Nowenna do św. Kamila 
                  Abyś nas wspierał we wszystkich potrzebach naszych

                  – prosimy Cię, św. Kamilu 

18.00 – Msza św. ku czci św. Kamila

 

Piątek – 12.07.2019r.  

II Dzień Triduum ku czci św. Kamila

17.30 – Nowenna do św. Kamila  
                  Abyś nas pocieszył w bólu i utrapieniach naszych

                  – prosimy Cię, św. Kamilu 

18.00 – Msza św. ku czci św. Kamila

 

Sobota – 13.07.2019r.  

III Dzień Triduum ku czci św. Kamila

17.30 – Nowenna do św. Kamila
                   Abyś był przy nas w godzinie śmierci naszej

                   – prosimy Cię, św. Kamilu 

18.00 – Msza św. ku czci św. Kamila

 

Niedziela – 14.07.2019r.  

Odpust ku czci św. Kamila Patrona Miasta Zabrze

12.15 – Suma Odpustowa 

Przewodniczy o. Emil Pacławski OFM

Gwardian i proboszcz 

parafii św. Franciszka i św. Klary w Tychach

 

16.00 –  Nieszpory Odpustowe 
                połączone z ucałowaniem relikwii 

                    i błogosławieństwem krzyżyków św. Kamila

 

 

ZAPRASZAMY

Zabrze, 

iernych zabrzańskich 

Miasta, 

z Zabrza 

pracowników Służby 

Laureatów Wyróżnienia  

 

opiekujących się chorymi,  

organizacje i instytucje 

zabrzańskie działające na rzecz 

 

uroczystości odpustowe  

odbędą się  

w kościele św. Kamila w Zabrzu,  

 

14 lipca 2019r. 

Kamiliańskie Obchody 

Odpustowe ku czci  

św. Kamila de Lellis 

I Dzień Triduum ku czci św. Kamila 

Msza św. za Chorych 

parafii i Miasta Zabrze 

połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia 

chorych i błogosławieństwem lourdzkim 

Nowenna do św. Kamila  
Abyś nas wspierał we wszystkich potrzebach naszych  

 

Msza św. ku czci św. Kamila 

II Dzień Triduum ku czci św. Kamila 

Nowenna do św. Kamila   
Abyś nas pocieszył w bólu i utrapieniach naszych 

 

Msza św. ku czci św. Kamila 

III Dzień Triduum ku czci św. Kamila 

Nowenna do św. Kamila 
Abyś był przy nas w godzinie śmierci naszej 

 

czci św. Kamila 

Patrona Miasta Zabrze 

Przewodniczy o. Emil Pacławski OFM 

Gwardian i proboszcz  

parafii św. Franciszka i św. Klary w Tychach  

Nieszpory Odpustowe  
połączone z ucałowaniem relikwii  

i błogosławieństwem krzyżyków św. Kamila 

 

ZAPRASZAMY 


