
    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 
                               27 listopad 2022 

 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.   
 Zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz.2035      
 Dziś odwiedziny kolędowe: od godz.1400 ul. Turystyczna 27 (22-1) i 29   

   2.Mieszkańcom ul, Turystycznej 63 za sprzątanie kościoła i złożone ofiary        
     składamy serdeczne  „Bóg Zapłać. W tym tygodniu do sprzątania kościoła 
   zapraszamy mieszkańców ul. Turystyczna 65  
3.Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania w poniedziałek 28.XI 
   godz.1840 w kościele. 

   4.Przypominamy, że w naszej Parafii, działała Dom Seniora.    
     Zapraszamy w poniedziałek i piątek od godz.1000-1400 do salki 

   5.Dzieci zapraszamy na Mszę Roratnią o godz.700 w poniedziałek, środę i piątek  
      natomiast dorosłych od poniedziałku do piątku. Msza św. w int . dzieci Maryi  
      1 grudnia godz.1630.Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w salce. 
   6.W tym tygodniu przypadają I czwartek , piątek i sobota miesiąca. 
       Zapraszamy na Msze św. w stałych intencjach. 
   7.Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1900 
   8.Odwiedziny kolędowe:     

       Piątek  2.12.2022 od godz.1500   

            -ul. Turystyczna 31 
       Sobota  3.12.2022 od godz.1400       Niedziela 4.12. 2022 od godz.1400 

            -ul. Turystyczna 33                               -ul. Turystyczna 35 (22-1) 
        -ul. Turystyczna 35( 44-23)                   -ul. Turystyczna 37  
    9.Dokładny plan kolęd w gablotce parafialnej i stronie internetowej. 
  10.W niedzielę 4 grudnia zapraszamy wszystkich Górników, emerytów i rencistów 
        oraz ich rodziny na Mszę św. ku czci św. Barbary o godz. 1130  

  11.W naszej Parafii organizujemy Wigilię dla samotnych, którą połączymy 

      z wieczerzą dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Osoby ,które chciałyby wziąć 
      udział oraz Ci którzy chcieliby pomóc w organizowaniu prosimy o zgłoszenie 
      się w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
12.Ojciec Igor z Ukrainy prosi o świeczki, latarki z bateriami i znicze, można 
      je przynosić do kancelarii parafialnej lub zakrystii. 
13.Przed ambonką umieszczony jest bank dobroci do którego można składać 
     słodycze, zabawki, książki…,które będą rozdawane dzieciom na Roratach 

     14.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: do nabycia „Gość Niedzielny”       
      w cenie 8 zł  a dla dzieci  „Mały Gość Niedzielny” 


