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 Przeżywaną dzisiaj I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny. Podczas nabożeństwa
adwentowego o godz. 15:30 odbędzie się poświecenie świec, wieńców i lampionów adwentowych. Po
każdej Eucharystii zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 O godz. 14.30 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
wolontariuszy.
 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 zmienia się porządek Mszy św. i nabożeństw. Msze św. wieczorne będą sprawowane od
poniedziałku do soboty o godz.17.00. Wszystkie dzieci zapraszamy na Msze św. Roratnie od
poniedziałku do piątku o godz.17.00. Natomiast w adwentowe soboty Msze św. roratnie dla
dorosłych o godz.7.00, a dla dzieci o godz.8.00; dzieci przynoszą ze sobą lampiony, dorosłych prosimy,
by przynieśli ze sobą świece.
 W poniedziałek wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki dobrej śmierci i górników.
Msza św. w intencji żyjących i zmarłych górników oraz ich rodzin zostanie odprawiona o godz. 9.00.
 W poniedziałek w Domu Parafialnym w godz. 14.00-16.00 spotkanie Samopomocowej grupy wsparcia
dla osób chętnych i potrzebujących.
 We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, po niej
wystawienie i całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 zapraszamy na
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
 We wtorek o godz. 17.00 w Centrum ks. Gorczyckiego w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych
zapraszamy na zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe.
 W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i
nabożeństwo Eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W czwartek o godz. 19.00 w Centrum ks. Gorczyckiego w ramach Muzycznych Czwartków na Rozbarku
zapraszamy na Adwentowy Koncert Dwóch Barytonów.
 W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.00, 9.00, a o godz.
17.00 Msza św. w intencji wspólnoty Dzieci Maryi oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. O
godz. 12.00 zapraszamy na nabożeństwo Godzina Łaski. O godz. 13.00 w Domu Parafialnym spotkanie
III Zakonu św. Franciszka.
 W sobotę o godz. 8.00 wyjazd na pielgrzymkę do Dzieciątka Jezus Koletańskiego w Krakowie.
 W przyszłą niedzielę rozpoczniemy adwentowe rekolekcje, których plan znajdziemy na stronie
internetowej i na plakatach. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na cele remontowo – inwestycyjne.
 W przyszłą niedzielę doroczny Odpust przeżywać będzie Parafia św. Barbary, która zaprasza na Sumę
Odpustowa o godz. 12.30 oraz Nieszpory Odpustowe o 16.30, dlatego w naszym kościele nie będzie
popołudniowego nabożeństwa adwentowego.
 Zachęcamy do składania jałmużny adwentowej, która zbierana jest po każdej Mszy św. roratniej i
przeznaczona będzie na zakup opału dla najuboższych mieszkańców Rozbarku.
 Przedświąteczne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbędą się w sobotę 16 grudnia.
 Zapraszamy całe rodziny do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Szczegóły konkursu na
stronie internetowej parafii i na plakatach.
 Rozpoczęliśmy V Rozbarski Jarmark Adwentowy. W kawiarence parafialnej, czynnej dziś w godz.
9.30 – 15.30 możemy się zaopatrzyć w ręcznie wykonane wieńce adwentowe, lampiony i kartki
świąteczne. Możemy też tam nabyć Gościa Niedzielnego, Kalendarz Parafialny na rok 2018, świece
Caritas oraz opłatki na stół wigilijny.

