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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  5 tys. zł. Po serwisowaniu piec
i cała instalacja jest przygotowana do zimowej pracy. Ze względu na koszty, musimy jednak być bardzo roztropni
w korzystaniu z ogrzewania. Prosimy też o zamykanie drzwi wejściowych.
W przyszłym tygodniu – kolekta na szczególne inwestycje parafialne oraz zbiórka do skarbonek na pomoc dla
Kościoła na Wschodzie. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają parafię przez wpłaty na konto parafialne. Aby
móc wpłatę odliczyć od podatku, należy dopisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.

O godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory z pieśniami adwentowymi z poświęceniem wieńców adwentowych, lam-
pionów i opłatków.

Z tyłu kościoła do nabycia „Gość Niedzielny” zawierający ścienny kalendarz jubileuszowy na 2023 r. z wizerun-
kami polskich świętych. Szczególnie polecamy artykuł o tym, kto chce zakazać spowiedzi dzieci i dlaczego jest to
bardzo niedobry pomysł.
Wychodząc z kościoła można też nabyć piękne, profesjonalnie i z pasją wykonane stroiki i ozdoby bożonarodze-
niowe. Ofiary za nie przeznaczone są na cele naszej parafii.
Adwentowo otwieramy również nasz  sklepik,  w którym są do nabycia poświęcone opłatki,  lampiony roratnie
i świece Caritasu na stół wigilijny.

Od jutra codziennie o godz. 17.00 gorąco zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa w RORATACH. W tym roku te-
matem jest: „Wielkie czekanie”. Główną postacią będzie św. Joachim – ojciec Maryi i dziadek Jezusa, który opowia-
dać nam będzie o ludziach, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego Zbawiciela.
Podczas  adwentu  Stowarzyszenie  Kuźnia Przyszłości organizuje zbiórkę grubych  skarpet,  rękawiczek  i czapek
dziecięcych.  Prosimy o przekazywanie nowych, nieużywanych rzeczy. Dary zostaną przeznaczone dla dzieci na
Ukrainie i będą świątecznym prezentem od kuźniańskich dzieci. Od środy na tyle kościoła zostaną ustawione kosze,
do których można wkładać nasze dary. 

W środę o godz. 17.00 – Msza Św. za wstawiennictwem św. Józefa za zmarłych w listopadzie oraz zmarłych za-
lecanych. Intencje można wkładać do skarbonki przy bocznym ołtarzu św. Józefa lub przynosić do zakrystii bezpo-
średnio przed Mszą Św. 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 pierwszy piątek miesiąca o godz. 7.00 –
Msza Św. w intencji czcicieli NSPJ. W piątek o godz. 19.00 – Msza Św. roratnia dla młodzieży. Prosimy przy-
nieść na nią świece lub lampiony roratnie. W najbliższą sobotę o godz. 8.00! – Msza Św. roratnia w intencji czci-
cieli Niepokalanego Serca Maryi z wymianą tajemnic różańcowych.

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

Starszych parafian odwiedzimy przedświątecznie z Najświętszym Sakramentem w piątek 16 grudnia.

W przyszłą niedzielę o godz. 9.00 – Msza Św. w intencji Górników i ich rodzin oraz wszystkich, którym patronuje
św. Barbara. O godz. 12.15 – Msza Św. o błogosławieństwo dla dzieci chrzcielnych i rocznych.

Kancelaria parafialna czynna w środy 16.00-16.45 i w piątki od 8.00 do 9.00.

Błogosławionego Pierwszego Tygodnia Adwentu!


