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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 już teraz do przystępowania do
Sakramentu Pokuty i pełnego uczestnictwa we Mszach Św. przez przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii Św. Za-
chęcamy także do zapalania w mieszkaniach wieńców adwentowych.

„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na opał 2,5 tys. zł. W przyszłym tygodniu –
zbiórka do skarbonek na pomoc dla Kościoła w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Serdeczne
„Bóg zapłać” wszystkim, którzy wspierają parafię przez wpłaty na konto parafialne.

O godz.  16.15 zapraszamy na  Nieszpory z pieśniami adwentowymi z  poświęceniem wieńców adwentowych
i opłatków.

Z tyłu kościoła w cenie 6 zł. do nabycia „Gość Niedzielny” proponujący pierwszy odcinek adwentowego cyklu
pt.: Objawiło się życie”. Do obecnego numeru został dołączony kalendarz na rok 2021. Z tyłu kościoła znajduje się
także kalendarz naszego Seminarium Duchownego w Opolu. Kalendarz w cenie 10 zł. Nabywając go wspieramy
działalność naszego seminarium. W zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki, lampiony roratnie i świece Carita-
su na stół wigilijny.

Codziennie o godz. 17.00 gorąco zapraszamy na RORATY. W tym wyjątkowym roku zachęcamy do udziału w rora-
tach szczególnie dorosłych. Prosimy przygotować świece, a przede wszystkim czas i serca, aby uczestnicząc każdego
dnia we Mszy Św. i słuchając krótkich komentarzy do ewangelii, przygotować się jak najlepiej do przeżycia Świąt.
Dzieci będą otrzymywać ozdoby choinkowe z zadaniem na każdy dzień. Własnoręcznie wykonanymi przez dzieci
ozdobami z wypisanymi wykonanymi dobrymi uczynkami ozdabiać będziemy kościelną choinkę.
W liście pasterskim ksiądz biskup zachęca nas,  „by w głębokiej medytacji zatrzymać się (…) i podziwiać mądrość
i dobroć Boga, pragnącego być tak blisko każdego z nas”. Odpowiadając na ten apel, w kolejne niedziele wysłucha-
my kazań poświęconych Eucharystii. Mamy przywilej, że nasza parafia proponuje codzienną adorację Najświętszego
Sakramentu. Poprzez sobotnio-niedzielną adorację podejmiemy Adwentową Sztafetę Modlitwy w intencji ustania
pandemii i o zdrowie dla członków naszych rodzin. Każdy, kto weźmie udział w 30-minutowej adoracji przyczyni się
do przygotowania prezentu dla Jezusa na Jego urodziny. Pod chórem została wyłożona lista na dzisiejszą adorację
oraz na kolejne soboty i niedziele Adwentu. Chętnych prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska w wybranym
przez siebie czasie na modlitwę.

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

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

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 o godz. 8.00 – Msza Św.  w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Maryi  bez wymiany
tajemnic.

Starszych parafian chętnie  odwiedzimy z Najświętszym Sakramentem. Jednak musimy to robić indywidualnie
i w rozłożonym czasie. Prosimy więc już teraz o zgłaszanie starszych telefonicznie lub w kancelarii.  Kancelaria
czynna w środy od 16.00-16.45 i w piątki od 8.00 do 9.00.

W sobotę o godz. 16.30 – nauki przedchrzcielne dla planujących ochrzcić swoje dziecko w przyszłą niedzielę lub
w drugi dzień świąt.

W przyszłą niedzielę o godz. 7.00 – Msza Św. w jęz. niemieckim. Na Mszę Św. o godz. 11.00 zapowiedział swoje od-
wiedziny św. Mikołaj.

Błogosławionego Pierwszego Tygodnia Adwentu!


