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Adwentem rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny.  Serdecznie  zachęcamy do dobrego  przeżycia  tego  czasu
i przygotowania się na Uroczystość Bożego Narodzenia. Szczególnie zapraszamy do przystępowania do Sakramen-
tu Pokuty i pełnego uczestnictwa we Mszach Św. przez przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii Św. Zachęcamy tak-
że do zapalania w mieszkaniach wieńców adwentowych.

„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary. To pierwsza kolekta na opał. W przyszłym tygodniu – zbiórka do skarbo-
nek 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, lam-
pionów roratnich i opłatków.

W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny” proponujący pierwszy odcinek adwentowego cyklu pt.: Pan jest blisko.
Są także poświęcone opłatki, lampiony roratnie i świece na stół wigilijny. Każdego dnia po roratach Dzieci Maryi
zapraszają do adwentowego sklepiku.

Codziennie o godz. 17.00 całe rodziny, a przede wszystkim dzieci gorąco zapraszamy na RORATY. Dzieci i mło-
dzież zachęcamy do zbierania obrazków roratnich. Tematem tegorocznych rorat będzie niezwykła postać, ks. kard.
Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia, który w przyszłym roku zostanie przez Kościół ogłoszony błogosławio-
nym. Zachęcamy więc i dorosłych do udziału w roratach.

Górników oraz ich rodziny, z okazji patronalnego święta, zapraszamy na Mszę Św. w środę o godz. 10.00.

W środę o godz. 16.30 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota 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 najbliższą sobotę Msza Św. roratnia w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP o godz. 8.00. W sobotę nie
będzie  odwiedzin  chorych.  Starszych  parafian  odwiedzimy  z  Najświętszym  Sakramentem  przedświątecznie
w sobotę 14 grudnia.

W przyszłą niedzielę przypada  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i  patronalne
święto Dzieci Maryi. O godz. 11.00 – Msza Św. w intencji Dzieci Maryi, ich rodziców i najbliższych.

Na katechezę dla dorosłych, czyli Spotkanie przy katechizmie i kawie (kik) zapraszamy w niedzielę 8.12 o godz.
18.00.

Zgodnie z zapowiedzią inaugurujemy dzisiaj adwentową akcję wspierającą potrzebujących, pt.: „Tyta miłosierdzia”.
Z tyłu kościoła można od wolontariuszy odebrać pustą torbę, którą napełniamy prezentami i długoterminowymi pro-
duktami żywnościowymi. Napełnioną „tytę” przynosimy do sklepiku w 3. niedzielę adwentu, tj. 15 grudnia. O szcze-
góły można dopytać wolontariuszy z tyłu kościoła. Zachęcamy do włączenia się w akcję.

Prosimy o podejmowanie decyzji co do udziału w przyszłorocznej samolotowo-autokarowej pielgrzymce do Francji
z sanktuariami w Lourdes i La Salette. W programie także: Carcassonne, Awinion, Lazurowe Wybrzeże z Marsylią
oraz sanktuarium św. Marii Magdaleny w Saint Maximin. Program i szczegóły z tyłu kościoła, w zakrystii i na stronie
internetowej.

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Mikołajowy, który odbędzie się
w przyszłą niedzielę 8 grudnia w godz. 16.00-19.00 w naszej szkole. W programie: spotkanie ze św. Mikołajem,
występy dzieci, kawiarnia św. Mikołaja, gry, zabawy i konkursy. Zapraszamy!

W adwentowym czasie życzymy dłuższych chwil refleksji
i chętnego pełnienia dzieł miłosierdzia!


