OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA ADWENTU
27 listopada 2016

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – nowy rok kościelny. Zapraszamy wszystkich na

Msze Św. Roratnie od poniedziałku do piątku o g. 1800. Dzieci prosimy, aby przychodziły z
lampionami i czekały na księdza pod chórem. Lampion do samodzielnego złożenia, można
nabyć w zakrystii w cenie 3 zł.

2. Dzisiaj w czasie Mszy Świętej o g. 800 zostały poświęcone opłatki

na stół wigilijny. Można
nabyć je w zakrystii po każdej Mszy Świętej lub za pośrednictwem przedstawicieli naszej
Parafii, którzy będą rozprowadzać je po domach. Będą oni posiadali pozwolenia z pieczątką
parafii. Wystrzegajmy się oszustów. Ofiary z opłatków przeznaczone są na relikwiarz i
relikwiarium św. Jana Pawła II. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać. Prosimy
Wiernych o pomoc w roznoszeniu opłatków. Jeśli do 18 grudnia nie dotrą do domu Parafianie
z opłatkami, proszę zaopatrzyć się w opłatki w zakrystii.

3. Spotkanie dla Młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania – we wtorek o g.
1615 w kaplicy Miłosierdzia Bożego; wejście od podwórza.

4. W najbliższą środę swoje imieniny obchodzi Ks. Andrzej Sobaszek – kapelan szpitalny. Msza
Święta w intencji solenizanta o g. 1800. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu szczególnie będziemy się

modlić o święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek miesiąca udamy się do
chorych od g. 900. Ks. Przemysław odwiedzi chorych w sobotę od g. 9 00. Zachęcamy do
spowiedzi Dzieci, Młodzież i wszystkich Wiernych podczas Adoracji od g. 1700 . W pierwszą
sobotę miesiąca o g. 800 Msza Św. w intencji KWC, adoracja Najśw. Sakramentu i spotkanie
w salce Świętej Rodziny. W najbliższą sobotę zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Miesiąca na g. 1700.

6. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii będziemy przeżywać od przyszłej niedzieli do wtorku
6 grudnia. Rekolekcje poprowadzi Ks. Kazimierz Stachera SAC. Plan rekolekcji wywieszony
w gablocie.

7. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia – Barbórka. Pamiętajmy o modlitwie za Górników.

Tego dnia
także Adoracja wieczysta w naszej parafii. Po Mszy Św. o g.12 rozpoczynamy adorację
Najśw. Sakramentu, która będzie trwać do Mszy Św. wieczornej. Ze względu na to, że
rozpoczynają się w tym dniu rekolekcje, nie będzie adoracji po każdej Mszy Św. Wspólnotę
Modlitewną zapraszamy wyjątkowo na Mszę św. o g. 800, a po niej na spotkanie w kaplicy.
Dodatkowo zapraszamy w przyszłą niedzielę na wspólne uwielbienie Jezusa w Najśw.
Sakramencie po Mszy Św. wieczornej. Uwielbienie jest modlitwą szczególną, która ukazuje
nam wiele dobra jakie doświadczamy od Boga. Jeśli chcesz doświadczyć mocy Boga i siłę
Wspólnoty, przyjdź.
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8. W zakrystii są do nabycia świece Caritas na stół wigilijny. Minimalna cena za dużą świecę to
– 12 zł, a za małą – 5 zł.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół.
Prosimy wszystkich Wiernych o modlitwę w intencji Rekolekcji Adwentowych.
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