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 4500 zł. W porównaniu ze zwykłą
niedzielną kolektą wynosząca ok. 1600 zł., to w naszej parafii wyjątkowo wysoka kolekta, za którą dziękujemy. Na
zakup opału wydaliśmy dotychczas ok. 8 tys. zł. W przyszłym tygodniu – zbiórka do skarbonek na pomoc dla Kościoła w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.
O godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory z pieśniami adwentowymi z poświęceniem wieńców adwentowych, lampionów roratnich i opłatków.
Od dzisiejszej niedzieli Dzieci Maryi zapraszają do sklepiku. Można tam nabyć „Gościa Niedzielnego”
proponującego pierwszy odcinek adwentowego cyklu poświęconego siedmiu darom Ducha Świętego. Jest także
„Mały Gość”, poświęcone opłatki, lampiony roratnie, świece na stół wigilijny i kartki Bożonarodzeniowe.
Każdego dnia o godz. 17.00 (w Łezce w piątek została pomyłkowo wpisana godz. 18.00) całe rodziny, a przede
wszystkim dzieci gorąco zapraszamy na RORATY. Dzieci zachęcamy do zbierania obrazków roratnich.
Z okazji patronalnego święta zapraszamy Górników oraz ich rodziny na Mszę Św. we wtorek o godz. 10.00.
W środę o godz. 16.30 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek o godz. 17.00 – Msza Św. ro ratnia
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 czwartek 6 grudnia swoje przybycie do nas zgłosił św. Mikołaj. Po roratach udamy się na Plac Zwycięstwa,
gdzie czcigodny Gość będzie chciał się spotkać z całymi rodzinami i rozdać prezenty.
W najbliższy piątek o godz. 19.00 zapraszamy na Dekanalne Czuwanie Młodzieży, pt. Niepokalana – wzorem
czystości, które odbędzie się w naszej parafii. Podczas czuwania będzie okazja do adwentowego Sakramentu Pokuty, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja i Msza Św. Zapraszamy wszystkich młodych ludzi!
W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i patronalne święto Dzieci
Maryi. O godz. 8.00 – Msza Św. roratnia. Kolekta z uroczystości – przeznaczona na dzieła miłosierdzia.
W niedzielę o godz. 18.00 na plebanii – katecheza dla dorosłych, czyli Spotkanie przy Katechizmie i Kawie.
Potwierdzamy, że planowana pielgrzymka do Fatimy i Portugalii odbędzie się w dniach od 3 do 9 czerwca 2019 r.
Prosimy osoby chętne o podanie dzisiaj w zakrystii potrzebnych danych oraz wpłacenie zaliczki. Wpisana ilość chętnych (35 os.) gwarantuje, że pielgrzymka się odbędzie. Lista więc nadal pozostaje otwarta. Zapraszamy do zapisów.
Proszono nas o następujące ogłoszenia:
 W przyszłą niedzielę w Rudach odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na nim od godz. 10.00 bogata
oferta świąteczna, stoiska handlowe i gastronomiczne. Od godz. 15.00 – program artystyczny.


W sobotę 15 grudnia o godz. 15.00 na sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbędzie się projekcja filmu pt.
Chleb z nieba. To opowieść o wyjątkowym chłopcu, widocznym tylko dla niektórych. Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje tę różnicę między ludźmi? Jak rozwikłać tę niezwykłą zagadkę i zrozumieć, co sprawia, że
jedni mogą go zobaczyć, a inni nie? Wielu z nas po seansie zada sobie pytanie: czy byłoby mi dane zobaczyć
to dziecko? Zapraszamy!
W adwentowym czasie życzymy dłuższych chwil refleksji
i chętnego pełnienia dzieł miłosierdzia!

