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4 grudnia 2016

1.

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje prowadzi Ks. Kazimierz
Stachera SAC. W poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy Św. o godz. 800. Będzie tylko Msza Św. o
900 i o 1800 z nauką dla wszystkich Wiernych. Spowiedź we wtorek od g. 830 do 900 i od 1700 do 1800.
Prosimy przybyć odpowiednio wcześniej, aby zdążyć się wyspowiadać przed Mszą Św. Plan
rekolekcji wywieszony w gablocie. We wtorek Ks. Rekolekcjonista będzie zbierał tacę na
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie.

2.

W dniu dzisiejszym w kalendarzu wspominamy Św. Barbarę, Patronkę Górników. Pamiętajmy o
modlitwie za Górników. W kolegiacie Św. Aniołów Stróżów dzisiaj uroczysta Msza Św. w intencji
Górników i ich Rodzin, a po Mszy Św. pochód do pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego przy
al. Wyzwolenia.

3.

Dzisiaj w naszej Parafii wyznaczona jest Adoracja Wieczysta. Po Mszy Św. o g.1230 rozpoczynamy
adorację Najśw. Sakramentu, która będzie trwać do Mszy Św. wieczornej. Plan Adoracji wg ulic jest
wywieszony w gablocie. Ze względu na Rekolekcje, nie będzie adoracji po każdej Mszy Św.
Dodatkowo zapraszamy też dzisiaj na wspólne uwielbienie Jezusa w Najśw. Sakramencie po Mszy
Św. wieczornej.

4.

Ze względu na Rekolekcje nie będzie Mszy Św. Roratniej w poniedziałek i wtorek. Zapraszamy
wszystkich na Msze Św. Roratnie w tym tygodniu od środy do piątku o g. 1800. Dzieci prosimy, aby
przychodziły z lampionami i czekały na księdza pod chórem.

5.

Przedstawiciele naszej Parafii będą rozprowadzać po domach poświęcone opłatki. Będą oni posiadali
pozwolenia z pieczątką parafii. Wystrzegajmy się oszustów, którzy sprzedają opłatki nie poświęcone.
Opłatki można również nabyć w zakrystii po każdej Mszy Św. Ofiary z opłatków przeznaczone są na
relikwiarz i relikwiarium św. Jana Pawła II.

6. Dzisiaj

i za tydzień, Młodzież Oazowa naszej Parafii będzie po każdej Mszy Świętej sprzedawać
sianko na stół wigilijny, oraz kartki świąteczne za dobrowolne ofiary. Zebrane fundusze zostaną
przeznaczone na wakacyjne rekolekcje oazowe.

7. Za

tydzień po każdej Mszy Świętej będziemy zbierać żywność, w ramach akcji "Rodacy
Bohaterom". Jest to pomoc dla żołnierzy Armii Krajowej z Kresów żyjących w trudnej sytuacji
materialnej. Zachęcamy do przynoszenia darów serca takich jak: mąka, ryż, kasza, konserwy mięsne i
rybne, kakao, makaron, owoce w puszce i warzywa w puszce, kawa, herbata i słodycze.

8.

W czwartek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy tego dnia na
Godzinę Łaski o g. 1200. Matka Najświętsza obiecała w objawieniach w Montichiari we Włoszech, że
przez modlitwę w Godzinie Łaski, dokona się cud powrotu wielu ludzi do prawdziwej wiary i miłości
Pana.

9.

Dzieci przygotowujące się do I Komunii wraz z Rodzicami zapraszamy w następną niedzielę 11
grudnia na Mszę Św. i spotkanie o g. 1500. Obecność jest obowiązkowa. W czasie Mszy Św. odbędzie
się poświęcenie medalików z Matką Bożą. Rodzice kupują dziecku medalik we własnym zakresie.

10.W zakrystii są do nabycia świece Caritas na stół wigilijny. Minimalna cena za dużą świecę to – 12 zł,
a za małą – 5 zł.

11.

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 naszych Rekolekcji Adwentowych.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…………………………

