OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na I Niedzielę Adwentu - 29.11.2020r.
1. Dziś nabożeństwa popołudniowego w naszym kościele nie będzie. Wiernych zapraszamy na
Nieszpory Odpustowe do parafii św. Andrzeja w Zabrzu o godz. 17.00
2. Od poniedziałku 30 listopada br. w naszym kościele rozpoczynają się Roraty. Do udziału w
nich zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W tym roku Roraty odprawiane będą na
Mszach św. wieczornych o godz. 18.00. Dzieci przychodzą na Roraty z lampionami, ale dla
bezpieczeństwa będą siedzieć w ławkach z rodzicami. Podczas Rorat przewidziane są także
konkursy z nagrodami.
3. Również w poniedziałek obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 2 grudnia br. o godz. 18.00.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca grudnia. W czwartek
po Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań, a w piątek
również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
6. W czwartek 3 grudnia br. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo uwielbienia
o godz. 19.00.
7. W piątek 4 grudnia br. obchodzimy wspomnienie św. Barbary patronki górników i
ratowników górniczych. Z tej okazji o godz. 9.30 odprawiona zostanie w naszym kościele
uroczysta Msza św. w intencji górników naszej parafii, ich rodzin, emerytów i rencistów
górniczych oraz za zmarłych górników.
8. W sobotę 5 grudnia br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie w naszym kościele Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych.
9. Również w najbliższą sobotę odwiedzimy chorych, ale tylko na wyraźne życzenie. Chorych
można zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
10. W przyszłą niedzielę 6 grudnia br. w westibulum naszego kościoła przeprowadzona zostanie
zbiórka ofiar na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski.
11. Dziś po Mszach św. otwarta jest nasza Kancelaria Parafialna w której można zakupić
poświęcone opłatki wigilijne, świece „Caritas” duże i małe, kartki świąteczne, lampiony
roratnie, kalendarze na 2021 rok, ozdoby świąteczne i adwentowe, Informator Parafialny,
cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny oraz prasę katolicką.
12. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje za Zmarłych na Mszę św. wigilijną, która
odprawiona zostanie 24 grudnia br. o godz.8.00. Na początku Mszy św. wyczytane będą
wszystkie zamówione przez wiernych intencje.

