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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1 NIEDZIELA ADWENTU - 02.12.2018 

1. Dzisiaj 1. niedziela adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Składka przeznaczona jest na 
potrzeby naszej diecezji. Zapraszamy na nieszpory o godzinie 17:30. W zakrystii można nabyć 
świece Caritas oraz opłatki na stół wigilijny. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na Wigi-
lijne Dzieło Pomocy Potrzebującym 

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w poniedziałek - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 
- we wtorek - wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Na Mszy Świętej o 8:30 bę-

dziemy polecali górników i ich rodziny. Jest to zarazem dzień modlitw za bezrobotnych. 
- w czwartek - wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa, patrona kościoła katedralnego. 
- w piątek - wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. 
- w sobotę - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  

3. Od dzisiaj przed ołtarzem jest wystawiony kosz na Dary Serca, który dzięki Zespołowi Charyta-
tywnemu zostaną przekazane najbardziej potrzebującym parafianom. Prosimy o artykuły żywno-
ściowe i słodycze. 

4. W poniedziałek rozpoczynają się roraty. Msze Święte roratnie w tym tygodniu w poniedziałek, 
środę, czwartek (wyjątkowo z racji wspomnienia św. Mikołaja) i piątek o godzinie 18:00, we wtorek 
o godzinie 6:50. Zapraszamy młodzież i dzieci z lampionami. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w ramach Różańcowego Jerycha. Szczegóły na plakatach. 

5. We wtorek o godzinie 16:30 spotkanie Kręgu Biblijnego. 

6. W środę odbędzie się pielgrzymka do Pierśćca ku czci św. Mikołaja. O godzinie 16:00 zbiórka na 
parkingu. Zapisy w zakrystii. 

O godzinie 17:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o 19:00 modlitwa kanonami 
z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

7. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i piątek miesiąca.  

- W czwartek modlimy się w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych  
i misyjnych oraz w intencji kapłanów pochodzących i pracujących w naszej Parafii o 17:30. 

- W piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa o godzinie 17:30. Spowiedź 
dzieci i młodzieży: 

16:30 - 17:00 - klasy 4 i 5 Szkoły Podstawowej 
17:00 - 17:30 - klasy 6 i 7 Szkoły Podstawowej 

18:00 - 19:00 - klasy 8 SP i 3 Gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna 

O 19:00 Msza Święta, a po niej konferencja dla kandydatów do Bierzmowania. Obecność na 
Mszy Świętej i konferencji obowiązkowa. 

W tych dniach będzie można skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania pół godziny przed 
każdą Mszą Świętą oraz w ramach Stałego Konfesjonału. 

8. W sobotę z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP Msze Święte o godzinach: 7:00, 9:00, 
16:30 i o 18:00, na Mszy Świętej o godzinie 9:00 odbędzie się poświęcenie medalików dzieciom, 
które przygotowują się do I Komunii Świętej, a o 16:30 Dzieci Maryi złożą swoje przyrzeczenia. 

9. W przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarą do puszek wspieramy Kościół na Wschodzie 

10. „Fundacja Drachma” wydała kalendarz, którego dochód przeznaczony jest na cele charytatyw-
ne. Możliwość zakupu na placu kościelnym. 

11. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy Świętej 
i w niedzielę po każdej Mszy Świętej. Zapraszamy na kawę i ciasto. 

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po górach, doli-
nach…”, oraz „Gościa Niedzielnego”, „Źródło” i inne tytuły. 

13. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na nad-
chodzące dni tygodnia.  

 


