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W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Zgodnie z 

Instrukcją Episkopatu Polski zbiórka ofiar do puszek przed kościołem przeznaczona będzie na 

pomoc dla Kościoła na Wschodzie. 
 

Nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 
 

Przez cały czas adwentu Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, a w 

sobotę o godz. 8.00.  
 

Różaniec fatimski w czwartek o godz. 7.30. Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej w 

intencjach zbiorowych o godz. 17.00. 
 

We wtorek o godz. 19.00 w domu katechetycznym katecheza dla dorosłych. 
 

Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.30. 
 

W każdy piątek adwentu zapraszamy na godz. 18.00 na roraty dla dorosłych.  
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00.  
 

Przed kościołem można nabyć świece na stół wigilijny w ramach organizowanego przez 

„CARITAS” Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.  
 

Opłatki wigilijne można nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Opłatek z własnego 

kościoła potwierdza łączność z całą rodziną parafialną. 
 

Za tydzień „kolekta specjalna” przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg 

zapłać” za składane ofiary.  
 

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.15., poświęcenie modlitewników dzieci I-

komunijnych. Modlitewniki można zakupić w hurtowni obok kościoła. 
 

O godz. 10.30 (również w przyszłą niedzielę) Msza św. w intencji KS Górnik Zabrze,  

z okazji 70 rocznicy powstania Klubu. 
 

Także w przyszłą niedzielę 16 grudnia odbędzie się zbiórka żywności trwałej dla rodzin 

wielodzietnych i osób potrzebujących z parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane dary. 
 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy się zaangażowali w organizację Jarmarku 

świątecznego oraz odwiedzili jarmark. Dochód przeznaczony na termomodernizację kościoła. 
 

Zapraszamy mężczyzn do pomocy w czwartek (13.12.br.) o godz. 9.00 do budowy szopki. 
 

Dzisiaj wszyscy zgłoszeni do udziału w projekcji filmu „Chleb z nieba” spotykają się w holu 

Multikina o godz. 17.40. Bilety na miejscu u księdza Marcina. 
 


