OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 – 10 grudnia, A.D. 2017.
1. Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Adwentowe.
2.

Zapraszamy na codzienne MSZE ŚW. RORATNIE od poniedziałku do piątku o godz.
17:00, natomiast w sobotę o godz. 8:00. Jutro, w poniedziałek, na pierwszej Mszy św.
roratniej – poświęcenie lampionów. Zachęcamy dzieci do przychodzenia na Roraty
z lampionami – jest to piękna tradycja wskazująca na naszą gotowość i oczekiwanie na
przyjście Pana Jezusa.

3.

W poniedziałek przypada wspomnienie św. Barbary, Patronki Górników. Na godzinę
10:00 zapraszamy na uroczystą Eucharystię sprawowaną przez księdza Biskupa
w intencji górników naszej kopalni i parafii oraz ich rodzin, rencistów i emerytów górniczych, bezrobotnych, a także za ++ i poległych górników naszej parafii.

4.

Kandydaci do bierzmowania 1. roku formacji (klasy 6.) spotykają się we wtorek na
Mszy św. roratniej o 17:00 tutaj, w kościele, a następnie mają katechezę w domu katechetycznym.

5.

Młodych, począwszy od kl. 3. Gimnazjum, zapraszamy na Eucharystię w ich intencji we
wtorek o 19:00 w domu katechetycznym.

6. W tym tygodniu przypada 1. czwartek miesiąca. O godzinie 17:00 – Msza św. o nowe

powołania do służby w Kościele.
7.

W czwartek o 19:30 w domu katechetycznym zostanie odprawiona Eucharystia
w intencji członków Szkoły Nowej Ewangelizacji. O godzinie 19:00 – wspólna modlitwa
i przygotowanie liturgii.

8.

W piatek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Pomimo, że nie jest to
już święto obowiązujące, to jednak gorąco zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św.
w tym dniu. Msze św. w naszym kościele będą o godzinie 7:00 i 17:00. O 17:00 odprawimy Mszę świętą w intencji naszych Sióstr, a także Dzieci Maryi, kiedy to dziewczęta
poświęcone Matce Bożej odnowią swoje przyrzeczenia.

9.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

10. Jak co roku, po Mszach św. Siostry rozprowadzają opłatki, a Dzieci Maryi: kalendarze na

nowy rok, lampiony roratnie, kartki świąteczne.
11. Po Mszach świętych w wieży kościoła można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomo-

cy Dzieciom rozprowadzane, jak co roku przez „Caritas”.
12. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sa-

kramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament
pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
13. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 16:30 (ze wzglądu na Mszę św. roratnią – krócej!).
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.

14. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Janowi Kowalskiemu pustynia nie kojarzy

się dobrze. I trzeba przyznać: ma nosa. Bo to miejsce posuchy, odosobnienia i walki. Tu
nie da się niczego ukryć, a wszystkie maski opadają. Czy nie ma drogi na skróty? | Są
mniej buntowniczy, bardziej tolerancyjni, ale mniej szczęśliwi, samotni, nieprzygotowani
do dorosłości. Zdecydowanie mniej religijni. Amerykańska psycholog charakteryzuje pokolenie nastolatków z komórką w ręku.| Udało się opanować sytuację w spółkach górniczych, ale do normalności droga daleka. Węgiel zdrożał o blisko 25 proc. i w wielu miejscach kraju do niedawna go brakowało. Nieszybko uda się nadrobić zaległości z poprzednich lat.
15. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
16. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. Za tydzień po Mszach świętych, zgodnie z po-

leceniem Episkopatu, przed kościołem odbędzie się zbiórka na pomoc Kościołowi na
Wschodzie.

