OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA ADWENTU
2 grudnia 2018

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.

2. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii będziemy przeżywać za 2 tygodnie od niedzieli 16 do
wtorku 18 grudnia.

3.

We wtorek, 4 grudnia – Barbórka. O g. 1800 Msza Św. w intencji górników i ich rodzin. Tego
dnia także Adoracja wieczysta w naszej parafii. Po Mszy Św. o g.800 rozpoczynamy adorację
Najśw. Sakramentu, która będzie trwać do Mszy Św. wieczornej. Plan adoracji jest wywieszony
w gablocie.

4.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Św. o g. 1230 zapraszamy Wspólnotę Modlitewną
na spotkanie w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

5.

Dzisiaj na pierwszej Mszy Św. zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Przedstawiciele
naszej Parafii będą rozprowadzać je po domach. Będą oni posiadali pozwolenia z pieczątką
parafii. Wystrzegajmy się oszustów, którzy sprzedają opłatki nie poświęcone. Zwracamy się z
prośbą do wiernych o pomoc w roznoszeniu opłatków po domach. Są już do nabycia świece
Caritas. Małe świece – 6zł, a duże świece – 12zł. Zapraszamy po świece do zakrystii.

6. W

tym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek miesiąca. W piątek od g. 900 udamy się do
naszych chorych. Sakrament pokuty dla wszystkich Wiernych – Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
w trakcie adoracji N.S od. g. 1700.

7.

W sobotę 8 grudnia 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.

8. W przyszłą niedzielę 9 grudnia, wikariusz naszej
parafii, Ks. Wiesław Rychter obchodzi swoje
30

imieniny. Msza Św. w jego intencji o g. 12 od Wspólnoty Modlitewnej. Jednak życzenia,
będziemy mogli złożyć Ks. Wiesławowi dopiero po Jego powrocie z rekolekcji, w środę 12
grudnia, na Mszy Św. wieczornej, tj. od dzisiaj za 10 dni.

9.

Za 2 tygodnie 16 grudnia rozpoczynają się rekolekcje adwentowe w naszej parafii, które
zakończą się we wtorek 18 grudnia.

10. W

przyszłą niedzielę zapraszamy rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I
Spowiedzi i I Komunii Św. na g. 1530. Jest to kolejny bardzo ważny etap. Odbędzie się bowiem
poświęcenie medalików. Medaliki kupujemy we własnym zakresie. Obecność obowiązkowa.

11.

W przyszłą niedzielę jest niedziela misyjna. Przyjedzie Ks. Marek Rogeński z
Sekretariatu Misyjnego z Częstochowy, który wygłosi do nas Słowo Boże. Po Mszach Św.
odbędzie się zbiórka na Misje prowadzone przez Pallotynów. W związku z tym „niedzielę
gospodarczą” przenosimy na 15 grudnia.

12.

Rozpoczął się okres grzewczy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Wiernych o
dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła.

13.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół, a szczególnie ofiary na
ogrzewanie. Prosimy wszystkich Wiernych o modlitwę w intencji Rekolekcji Adwentowych.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…………………………

