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 Przeżywaną dzisiaj I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny. Podczas Mszy św. o
godz.16.00 będziemy dziękować Bogu za 40 – lat posługi Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata
Maitri. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny - „Bóg zapłać!”
 Podczas nabożeństwa adwentowego o godz. 15.30 poświęcimy świece, wieńce i lampiony adwentowe.
 O godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się katecheza dla dorosłych Laboratorium wiary.
 Adwent jest czasem przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego i czasem oczekiwania na drugie
przyjście Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to już czas świąteczny, dlatego nie należy w Adwencie
ozdabiać swoich domów i mieszkań dekoracjami bożonarodzeniowymi.
 Od jutra (poniedziałku) zmienia się porządek Mszy św. i nabożeństw celebrowanych w naszej świątyni.
Msze św. wieczorne będą sprawowane od poniedziałku do soboty o godz.17.00. Wszystkie dzieci
zapraszamy na Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku na godz. 17.00, w sobotę na godz. 8.00. Dla
osób dorosłych Msze św. roratnie będą celebrowane w soboty Adwentu o godz.7.00. Dzieci przynoszą ze
sobą lampiony, dorosłych prosimy, by przynieśli ze sobą świece. Na Roratach gromadzimy się pod chórem i
w procesji idziemy do ołtarza.
 W związku z Roratami zawieszamy wtorkową adorację dla dzieci o godz.15.30 oraz katechezy dla dzieci
przygotowujące się do I Komunii św.
 W środę Święto św. Andrzeja, Apostoła.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowo rehabilitacyjne prowadzone przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o
godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na godz.16.30 zapraszamy na Spowiedź św. dla dzieci.
 W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
Okazja do Spowiedzi św. Przed każdą Mszą św., po południu od godz.16.30
 W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie redakcji Głosu św. Jacka. O godz.18.15 nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 7.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo różańcowe wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia w dolnym Kościele. Po
nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
 W sobotę odwiedziny chorych. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii. Przedświąteczne odwiedziny
chorych z posługą sakramentalną odbędą się w sobotę 17 grudnia.
 W przyszłą Niedzielę II Adwentu przypada dzień św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki dobrej
śmierci i górników. Z tej okazji w tym dniu o godz.10.30 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych górników
oraz ich rodzin.
 Również w przyszłą niedzielę doroczny Odpust przeżywać będzie parafia św. Barbary w Bytomiu, która
zaprasza na Sumę Odpustową o godz.12.15 oraz Nieszpory Odpustowe o godz.16.30.
 Dziękujemy Paniom Krystynie Garus, Krystynie Jankoś, Marii Płonka za pomoc przy wyplataniu wieńców
adwentowych do naszego Kościoła. Dziękujemy także Panom za pomoc przy rozładunku opału.
 Rozpoczęliśmy ogrzewanie naszego Kościoła, składamy serdeczne Bóg zapłać za troskę na zakup opału,
prosimy o ofiary na ten cel – skarbona znajduje się pod chórem przy wyjściu z Kościoła. Do ogrzewania
Kościoła potrzebujemy 80 ton opału.
 W naszej kawiarence parafialnej, czynnej dziś w godz. 9.30 – 16.00 możemy nabyć Gościa Niedzielnego,
nasz Kalendarz Parafialny na Rok Pański 2017 w cenie 10 zł., lampiony roratnie w cenie 20 zł., świece
Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 i 12 zł. oraz wieńce adwentowe w cenie 35 i 45zł.
PRZED NAMI CZAS RADOSNEGO OCZEKIWANIA.
JEŚLI ŻYJEMY PRZYZWOICIE I NIE PODDAJEMY SIĘ CIEMNOŚCI GRZECHU,
JESTEŚMY GOTOWI NA PRZYJŚCIE CHRYSTUSA.
POSTĘPUJMY W ŚWIATŁOŚCI PAŃSKIEJ.

