
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020 r. 
 

Dzisiaj na Nieszporach adwentowych o godz. 16.00 pobłogosławimy opłatki wigilijne, 

wieńce adwentowe i lampiony roratnie. 
 

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

a w sobotę o godz. 7.00. Ze względu na epidemię dzieci szkolne zapraszamy na roraty według 

ustalonego porządku: Szkoła Podstawowa nr 5 w poniedziałek, środę i piątek; Szkoła Podstawowa nr 

15 we wtorek, czwartek i sobotę; dzieci z pozostałych szkół dołączą do jednej lub drugiej grupy, a 

obrazki będą codziennie dwa. Zachęcamy do włączenia się w nagradzanie dzieci za zaangażowany 

udział w roratach.  
 

W każdą środę i piątek adwentu zapraszamy na godz. 18.00 na roraty dla młodzieży 

i dorosłych. Młodzież klas ósmych przyniesie po roratach do zakrystii kartkę z imieniem, 

nazwiskiem i klasą. Msza zbiorowa ku czci św. Józefa w środę o godz. 18.00. 
 

Zapraszamy parafian do włączenie się w codzienny projekt zatytułowany „Razem przez Adwent…” 

W godzinach porannych publikować będziemy na Facebooku naszej parafii, przesyłać na adresy 

mailowe i drukować następujące materiały: wspólna intencja modlitewna, fragment Ewangelii z 

rozważaniem, żywot świętego patrona dnia, modlitwy i wyzwania w formie zadań. Wszystko to, aby 

się dobrze przygotować na święta. Chętnych prosimy o odwiedziny na Facebooku, bądź zgłoszenie 

w zakrystii. Materiał wydrukowany będzie można otrzymać rano i w ciągu dnia przy ołtarzu św. 

Józefa. 
 

W piątek (4 grudnia) wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Msza św. za żyjących 

i zmarłych górników o godz. 8.00. Zapraszamy górników i ich rodziny. 
 

W sobotę przypada rocznica urodzin ks. Marcina Soboty. Zapraszamy na Mszę św. w jego 

intencji o godz. 18.00. Pamiętajmy w modlitwie o solenizancie. 
 

Również w sobotę, Koło Przyjaciół Radia Maryja przy naszej parafii zaprasza członków, 

słuchaczy i sympatyków Radia, na Mszę św. dziękczynną o godz. 7.00. 
 

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Godzina święta w czwartek 

po roratach, sprawowanych w intencji kapłanów i o nowe powołania. Msza święta w intencji 

czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 18.00. Msza św. ku czci Królowej 

Różańca Świętego w sobotę o godz. 7.00. 
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św., w czwartek w czasie Godziny Świętej oraz 

w sobotę od godziny 17.00 połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. 
 

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. 
 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Diecezji i Seminarium 

Duchownego. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary. 
 

Polecamy kalendarz parafialny na 2021 rok w cenie 10 zł. Zachęcamy do lektury Gościa 

Niedzielnego. 
 

Prosimy zgłaszać chorych, których mamy odwiedzić z posługą sakramentalną przed 

świętami, pamiętając, że ksiądz może przyjść do jednego chorego na dzień. Stąd rozkładamy 

te odwiedziny na cały adwent.  



 

W związku z przepisami, wynikającymi z powodu zachorowań na COVID 19, w naszym 

kościele może przebywać podczas Mszy Świętej i nabożeństw jednocześnie 105 osób (1 

osoba na 15 metrów kwadratowych). Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i 

nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu. W przypadku większej ilości wiernych na 

Eucharystii włączymy zewnętrzne nagłośnienie, by umożliwić udział. 
 

Wszystkie katechezy i spotkania formacyjne są zawieszone do odwołania. 
 

Przypominamy również o transmisji online z naszego kościoła Mszy Świętej niedzielnej 

o godz. 10:30 na parafialnym kanale YouTube. 
 


