
Ogłoszenia 28 listopada – 5 grudnia AD 2021 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 
3/4 miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła 
spokojnie może to oznaczać sumę 400, a nawet 500 osób. Jednak 
przypominamy, że nadal mamy obowiązek używania maseczek 
i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory adwentowe. 

 Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek 
o godzinie 17:50. Wszystkich, którzy chcieliby choć trochę przybliżyć sobie, 
pogłębić bliskość z Panem obecnym na kartach Pisma Świętego, zapraszamy 
na to spotkanie.  

 Zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE od poniedziałku do piątku o godz. 
17:00, natomiast w sobotę o godz. 8:00 (dla dorosłych). 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. 

 Proponujemy nowy w naszej parafii sposób przeżycia Adwentu w domach, 
a mianowicie Zdrapkę Adwentową. Jest to kalendarz na adwent, w którym 
po zdrapaniu farby na znaczku danego dnia, pojawia się konkretne zadanie 
pozwalające owocnie przeżyć kolejny dzień Adwentu. Zachęcamy do 
włączenia się zarówno całe rodziny, jak i pojedyncze osoby. Taką zdrapkę 
można sobie odebrać ze stolika przy wejściu, albo w zakrystii. 

 W minioną środę zmarł nasz były duszpasterz, a ostatnio proboszcz 
w parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach, ks. Marcin Gruszka. Jego 
pogrzeb odbędzie się jutro, w poniedziałek, o godzinie 15:00 
w Zbrosławicach. Mszę św. w intencji + ks. Marcina odprawimy w naszej 
parafii w przyszłą niedzielę, 5 grudnia, o godzinie 9:15. 

 W tym tygodniu przypada 1. Czwartek, 1. Piątek oraz 1. Sobota miesiąca. 
W czwartek o godzinie 17:00 – Msza św. o nowe powołania do służby 
w Kościele. W piątek o 7:00 – Msza św. i nabożeństwo ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, a w sobotę o 8:00 – Msza św. i nabożeństwo ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. 

 W sobotę od godziny 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych 
parafian. Prosimy, aby ich zgłosić w zakrystii. 

 W sobotę przypada wspomnienie św. Barbary, Patronki Górników. 
Na godzinę 10:30 zapraszamy na uroczystą Eucharystię sprawowaną 



w intencji górników naszej kopalni i parafii oraz ich rodzin, rencistów 
i emerytów górniczych, bezrobotnych, a także za ++ i poległych górników 
naszej parafii. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 

w dwóch ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego 

kościoła; oraz o ustanie epidemii i uzdrowienie dla chorych. 

 Czwartek jest dla nas zawsze przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy 
i ustanowienia Sakramentu Eucharystii. Zapraszamy Was do trwania przy 
Panu Jezusie Eucharystycznym w każdy czwartek – rano po Mszy św. do 
godziny 11:00, oraz po południu – od godziny 15:00, do wieczornej Mszy 
św. 
Żeby nie zdarzały się takie sytuacje, że o jakiejś godzinie będzie wiele osób 
modlących się, a kiedy indziej nie będzie nikogo, dlatego proponujemy, aby 
wpisywać się na określone godziny wg schematu, który jest wyłożony przy 
wejściach do kościoła. Wystarczy w wybranym miejscu wpisać swoje imię, 
albo nawet przydomek, żeby było wiadome, że dana godzina już jest 
„obstawiona”. W miarę możności zapisujmy się na godziny, w których nie 
ma jeszcze nikogo. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 

Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia 

sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed 

każdą Mszą św. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

 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. 

 Po Mszach świętych będzie można nabywać świece Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom rozprowadzane, jak co roku, przez „Caritas”. 

 Po Mszach świętych Siostry rozprowadzają opłatki wigilijne. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


