INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
I Tydzień Adwentu

Adwentem rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny. Serdecznie zachęcamy do dobrego przeżycia tego
czasu i przygotowania się na Uroczystość Bożego Narodzenia. Szczególnie zachęcamy do przystępowania
do Sakramentu Pokuty i pełnego uczestnictwa we Mszach Św. przez przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii Św. Zachęcamy zaś zapalania w mieszkaniach wieńców adwentowych.
„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na opał 3700 zł. To w naszej parafii wyjątkowo wysoka kolekta, za którą dziękujemy. Na zakup opału wydaliśmy dotychczas 10 tys. zł. Nie
trudno więc policzyć, że wysokie koszty opału pozwalają na pokrycie tą sumą jedynie 1/3 całości wydanych pieniędzy. W przyszłym tygodniu – zbiórka do skarbonek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.
O godz. 16.15 zapraszamy na Nabożeństwo Adwentowe z poświęceniem wieńców adwentowych, lampionów roratnich i opłatków.
Od dzisiejszej niedzieli Dzieci Maryi zapraszają do sklepiku. Można tam nabyć adwentowego „Gościa
Niedzielnego proponującego pierwszy odcinek adwentowego cyklu o św. Józefie: Czym wiara mężczyzny
różni się od wiary kobiety. Jest także „Mały Gość”, poświęcone opłatki, lampiony roratnie, świece i kartki
Bożonarodzeniowe.
Każdego dnia o godz. 17.00 całe rodziny, a szczególnie dzieci gorąco zapraszamy na RORATY. Dzieci zachęcamy do zbierania obrazków roratnich.
Z okazji patronalnego święta zapraszamy Górników oraz ich rodziny na Mszę Św. w poniedziałek
o godz. 9.00.
W środę 6 grudnia swoje przybycie do nas zgłosił św. Mikołaj. Po roratach udamy się na Plac Zwycięstwa, gdzie czcigodny Gość będzie chciał się pobawić z całymi rodzinami i rozdać prezenty. Szczegóły na
plakacie.
Św. Mikołaj przybędzie także na „Rodzinny Festyn” organizowany w naszej szkole w sobotę w godz. od
16.00 do 19.00. Tam świąteczne śpiewanie, występy artystyczne, gry i zabawy, kawiarnia św. Mikołaja
oraz Mikołajowe prezenty.
W środę o godz. 16.30 – Nowenna Do MB Nieustającej Pomocy.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 17.00 – Msza Św. roratnia w intencji
próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Prośby i podziękowania można przynosić
do zakrystii lub wkładać do skarbony w kaplicy Miłosierdzia.
W piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i patronalne święto
Dzieci Maryi. Kolekta z uroczystości – przeznaczona na dzieła miłosierdzia.
W sobotę roraty o godz. 8.00. A po nich przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych parafian.
W sobotę o godz. 11.00 – zapraszamy wszystkie dzieci do salki parafialnej na szkółkę sobotnią. Tam spotkanie z Policjantem na temat: Kręci mnie bezpieczeństwo.
W adwentowym czasie życzymy dłuższych chwil refleksji
i chętnego pełnienia dzieł miłosierdzia!

