OG Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E
I Niedziela Adwentu
3 grudnia 2017
1.

Dzisiaj rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na
przyjście Pana. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Na
stoliku wyłożona jest Parafialna Księga Trzeźwości, do której można wpisywać swoje
przyrzeczenia i deklaracje. Dzisiaj odwiedziny kolędowe od godz.14 00 ul. Jasna
13-11, od 140-132 i 130-122. Zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 20 35 .

2.

Mieszkańcom ul. Turystycznej 13 za sprzątanie kościoła i złożone ofiary składamy
serdeczne „Bóg zapłać”. W tym tygodniu do sprzątania kościoła zapraszamy
mieszkańców ul. Turystycznej 15.

3.

Od jutra zapraszamy na Roraty: poniedziałek, wtorek, środa i piątek o godz.7.00,
a czwartek o 16.30.

4.

W poniedziałek zapraszamy wszystkich Górników, emerytów i rencistów oraz ich
rodziny na mszę św. ku czci św. Barbary o godz. 9.00.

5. W czwartek zapraszamy na mszę św. szkolną o godz. 16.30. Spowiedź dla klas IV.
6. W piątek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy na mszę
św. o godz.18 00 podczas której odbędzie się przyjęcie do Wspólnoty Dzieci Maryi.
Po Mszy św.zapraszamy Dzieci Maryi i ich rodziców na spotkanie w salce
katechetycznej. Legion Maryi zaprasza na godz. 12 .00 -13 .00 na modlitwy w kościele.
W związku z przypadającą Uroczystością w tym dniu nie będzie Rorat.
7. Odwiedziny kolędowe:
Sobota 9.12. od godz. 1400
Niedziela 10.12. od godz. 1400

- ul. Jasna 120-112
- ul. Jasna 110-106
- ul. Jasna 104-102
- ul. Jasna 100-92

8. Po mszy św. można nabyć świece wigilijne, opłatki i kartki świąteczne. Sianko na
stół wigilijny można nabyć za dobrowolną ofiarą u członków Zespołu
Charytatywnego. Zebrane środki pieniężne zostaną przekazane na paczki
świąteczne dla najuboższych rodzin naszej parafii.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia m.in. nowy numer „Gościa
Niedzielnego”, „Różaniec” a dla dzieci „Mały Gość”.
10. Przypominamy, że na stoliku przy figurce św. Antoniego jest do pobrania
”Słowo Życia”.

