Ogłoszenia - 29 XI 2020 r.
I Niedziela Adwentu
• Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia
Pańskiego. Hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali
celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej.

Dziś o 16.30 Nieszpory.
• Od jutra rozpoczynają się Roraty - rano dla dorosłych o 6.30 a dla Dzieci wieczorem o 17.00. Dzieci na
roratach przybliżą sobie tajemnicę Mszy Świętej.. Podczas Rorat nauczą się jeszcze pobożniej
•

w niej uczestniczyć. Dowiedzą się, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa, prawdziwie
obecnego pod postacią Najświętszej Hostii. Poznają też ludzi, dla których – jak dla ogłoszonego
ostatnio błogosławionym Carla Acutisa – Msza Święta była najważniejszą chwilą każdego dnia
i największą świętością. Dzieci na roratach będą dostawać obrazki.

•
•

Zachęcamy Dzieci, Młodzież i starszych do uczestniczenia w tych pięknych Nabożeństwach
Adwentowych. Zachowując zasady bezpieczeństwa starajmy się żyć normalnie i pielęgnować życie
duchowe. To pomoże nam w przeżyciu tego trudnego czasu. Dzieci przychodzą z lampionami na
znak czuwania na przyjście P. Jezusa. Jutro dzieci przynoszą na Roraty serduszka z wypisanym
imieniem i nazwiskiem. Po Mszy św. będzie losowanie dzieci, do których pójdzie mały Jezus
w szopce. Zachęcamy także starszych o zabieranie lampionów lub świec na liturgię Mszy św.
Roratniej porannej. Również prosimy Rodziców o przypominanie Dzieciom o przychodzeniu
na Roraty.
W poniedziałek -św. Andrzeja, apostoła.
W czwartek – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera i -1 czwartek miesiąca. Wieczorna
Msza św. za wypominanych w naszym kościele z adoracją i modlitwami o nowe powołania
kapłańskie i zakonne. Ogarnijmy modlitwą wszystkich znanych nam kapłanów, siostry zakonne,
zakonników i osoby konsekrowane

•
•
•
•
•
•

W piątek - św. Barbary. Zapraszamy tego dnia górników na Mszę św. dziękczynną o godzinie 10.00.
W piątek -1 - szy piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.00.
W sobotę I - sza sobota miesiąca z modlitwami do naszej Pani Spytkowickiej.
W przyszłą niedzielę modlimy się za Polaków na wschodzie. Oprócz modlitwy wspomożemy
ich ofiarą pieniężną. Po każdej Mszy św. będzie składka do puszek na ten cel.
W przyszłą niedzielę spotkanie Redakcji Sapientia po wieczornej Mszy św. na plebanii.
Serdeczne Bóg zapłać rodzinom z ulicy Spadzistej za ofiary na kwiaty i środki czystości.
W grudniu Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 18.00 do 18.30.

• Jak co roku można nabywać świece wigilijne " Caritas ", które przypominają nam o miłości
miłosiernej wobec ubogich i nieszczęśliwych. Ofiary ze świec będą przeznaczone dla ubogich
dzieci, chorych i starców, samotnych, bezdomnych. Ofiara za świece 6 zł a można i więcej
przez co dołączymy się do innych dzieł miłosierdzia.
• Z racji wyczerpanego nakładu Ewangelii na każdy dzień 2021, który liczył 100 sztuk,
zamówione zostały dodatkowe egzemplarze, które na dniach pojawią się przy wyjściu z
kościoła. Serdecznie zachęcamy do nabycia książek, które dzięki uprzejmości edycji św.
Pawła, w naszej parafii ponownie będą dostępne z 30% rabatem.

• Pan organista w tym trudnym czasie nie będzie roznosił opłatków po domach. Opłatki
można nabwać w kościele. Będą dostępne na stoliku przy gablotach z gazetami. Przyjęcie
opłatków od organisty jest wyrazem duchowej łączności z Parafią a ofiara złożona z tej okazji
jest podziękowaniem mu za całoroczną posługę naszej Wspólnocie Parafialnej. Wspierajmy się
nawzajem w tym trudnym czasie.
+ ogłoszenia o zbiórce dla chorych

