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Zapraszamy Parafian na nabożeństwo adwentowe , dzisiaj o godz.16.00
Rozpoczął się Adwent- czas poprawy naszego życia, uczynków miłosierdzia. Zapraszamy dzieci,
młodzież, dorosłych do uczestnictwa w tegorocznych Mszach roratnich, które będziemy
odprawiali od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 oraz pięknego zwyczaju, by w naszych
domach każdego wieczoru gromadzić się przy zapalonej świecy na wieńcu adwentowym na
wspólnej modlitwie.
Rodziców z małymi dziećmi zapraszamy na Mszę św. roratnią w czwartek o godz. 16.30 Nie
zapominajmy o pięknych lampionach w rękach naszych dzieci.
W poniedziałek po Mszy wieczornej w salce katechetycznej comiesięczne spotkanie członków
Grupy Pielgrzymkowej oraz wszystkich zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
We wtorek 4 grudnia obchodzimy Uroczystość św. Barbary, Patronki Górników. Zapraszamy
górników, emerytów, rencistów oraz ich rodziny na Uroczystą Mszę św. Barbórkową o godz.
8.30 Wcześniej o godz. 8.15 zapraszamy na modlitwę, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy w
Kaplicy św. Barbary przy naszym kościele. Ten piękny zwyczaj trzeba zachować i modlić się
za górników, którzy zginęli w kopalniach.
W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zapraszamy.
Chorych i starszych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną nie w najbliższy piątek ale
w piątek 21 grudnia przed świętami. Zgłoszenia w kancelarii i zakrystii.
W sobotę 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św.
odprawimy o godz. 7.00 8.00 9.15 10.30 12.00 Kolekta będzie na Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjny dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Rusinowicach. Dzieci klas 3 na Mszy
św. o godz. 12.00 będą miały poświęcenie medalików ku czci Matki Bożej. Zapraszamy.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazji do spowiedzi świętej.
Trwają Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin naszej parafii. Dziękujemy za miłe przyjęcie,
przedstawione propozycje i uwagi. Bóg zapłać za przekazane ofiary kolędowe na ocieplenie
budynków parafialnych. Ofiary można również złożyć do skarbonki pod chórem. Z powodu
małej ilości ministrantów w posłudze kolędowej pomogą dziewczyny z Grupy Dzieci Maryi.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na ogrzewanie kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na konto
parafii. Te ofiary można sobie odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu.
W piątek-wyjątkowo z powodu święta na 9.00 do sprzątania zapraszamy chętnych parafian
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicka i informator a w salce katechetycznej
opłatki, kartki świąteczne, sianko, kalendarze katolickie, świece wigilijnej pomocy dzieciom

