I Niedziela Adwentu – 03 grudnia 2017 r.
Dzisiaj na nabożeństwie o godz. 16.00 błogosławieństwo opłatków wigilijnych, wieńców adwentowych
i lampionów roratnich. Po nabożeństwie przedstawiciel rodziny może zabrać opłatki do domu.
Przez cały czas adwentu Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, a w sobotę o godz.
8.00. Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość włączenia się w nagradzanie dzieci za zaangażowany udział
w roratach.
W poniedziałek (4 grudnia), wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Msza św. za żyjących i zmarłych
górników o godz. 8.00. Zapraszamy górników i ich rodziny.
W poniedziałek o godz. 16.00 miesięczne spotkanie członków Żywego Różańca.
We wtorek o godz. 19.00 w domu katechetycznym katecheza dla dorosłych.
W każdą środę adwentu zapraszamy na godz. 18.30 do krypty naszego kościoła na roraty dla dorosłych.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Godzina święta w czwartek o godz. 16.00, następnie Msza
św. w intencji kapłanów i o nowe powołania.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00.
Po Mszy św. młodzież KSM będzie sprzedawała wieńce adwentowe. Dochód ze sprzedaży będzie
przeznaczony na wsparcie działalności naszego parafialnego oddziału KSM.
Świece na stół wigilijny w ramach organizowanego, przez „Caritas” Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
i opłatki można nabywać w zakrystii lub kancelarii.
W przyszłą niedzielę Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar
do puszek przeznaczona na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce „PERŁY PÓŁNOCY” w lipcu 2018 r. Plan i zapisy w kancelarii
parafialnej.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
W piątek, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte o godz. 7.00; 8.00; 10.30
17.00; 18.00. W tym dniu nie ma mszy roratnej. O godz. 17.00 Msza św. w intencji Dzieci Maryi i ich rodzin.
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. Przed
kościołem zbiórka do puszek dla potrzebujących z parafii (zbiórka „Caritas”). Serdeczne „Bóg zapłać!”
za składane ofiary.

