OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na I Niedzielę Adwentu – 03.12.2017r.
1. Dziś nabożeństwa popołudniowego w naszym kościele nie będzie. Wiernych zapraszamy na
Nieszpory Odpustowe do parafii św. Andrzeja Ap. na godz. 16.00.
2. W poniedziałek 4 grudnia br. przypada uroczystość św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Z
tej okazji o godz. 9.00 w naszym kościele odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji
górników, ratowników górniczych oraz ich rodzin, a także za emerytowanych górników i
zmarłych górników naszej parafii. Wiernych zachęcamy do licznego udziału w Eucharystii.
3. Również od poniedziałku 4 grudnia br. rozpoczynamy w naszym kościele odprawianie Mszy
św. „Roratnich”. „Roraty” odprawiane będą od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
Tegorocznym patronem Rorat jest św. Józef - „Strażnik Skarbów”. Do udziału w Mszach
św. „Roratnich” zapraszamy, dzieci, młodzież i dorosłych.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę 6 grudnia br. o godz. 18.00.
5. Również w środę na Mszy św. „Roratniej” o godz. 17.00 gościć będziemy św. Mikołaja
biskupa, który na zakończenie Eucharystii dzieciom uczestniczącym w „Roratach”
rozdawać będzie słodkie upominki.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek m-ca grudnia. Z tej okazji po Mszy św. o
godz. 8.00 odprawimy nabożeństwo w intencji powołań.
7. W piątek 8 grudnia br. przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w
tym dniu odprawione będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30 w intencji Dzieci Maryi i o 18.00.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP znosi post piątkowy.
8. Również w piątek 8 grudnia br. o godz. 6.00 z placu kościelnego nastąpi wyjazd uczestników
wycieczki na Jarmark Adwentowy do Ołomuńca i Monachium.
9. W przyszłą niedzielę 10 grudnia br. w naszym kościele po Mszach św. przeprowadzona
będzie zbiórka ofiar na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski
10. Naszych Parafian i Wiernych zachęcamy do zamawiania w Kancelarii Parafialnej intencji
za Zmarłych na Mszę św. wigilijną, którą odprawimy 24 grudnia br. o godz. 8.00. W ten
sposób chcemy pamiętać o naszych Zmarłych, którzy już nie zasiądą z nami do wigilijnego
stołu. Wszystkie intencje złożone na tę Mszę św. zostaną przeczytane na jej początku.
11. Dziś przez całą niedzielę po Mszach św. czynna jest Kancelaria Parafialna, w której można
nabyć poświęcone opłatki wigilijne, świece „Caritas” małe i duże, lampiony roratnie, kartki
świąteczne, kalendarze na 2018r. prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne
dewocjonalia.
12. W okresie Adwentu wiernych zachęcamy do przynoszenia do Kancelarii Parafialnej
artykułów żywnościowych, środków czystości i higieny osobistej dla biednych i
potrzebujących naszej parafii. Jednocześnie „Caritas” parafialny informuje, że bony
żywnościowe i paczki dla biednych wydawane będą przed świętami Bożego Narodzenia w
sobotę 16 grudnia br. w godz. od 9.00 do 12.00. w salce „Caritasu”

13. Dnia 16 grudnia br. o godz. 18.00 w Kinie „Roma” odbędzie się spektakl charytatywny
połączony z kiermaszem świątecznym, z którego dochód przeznaczony jest na rehabilitację
Madzi Rajskiej. Szczegółowe informacje oraz cegiełki dostępne są pod numerem tel.
602 298 600.

