
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
1. Dziś rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania 

na przyjście Pana.  
 

2. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy 
do wpisywania się do Księgi Trzeźwości wystawionej z tyłu kościoła.  

 
3. Zapraszamy na Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30. 

 
4. Kolekta dzisiejszej niedzieli zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.   

 
5. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- poniedziałek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, 
- wtorek – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, 

patronki archidiecezji, 
- czwartek – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, 
- piątek – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora kościoła, 
- sobota – uroczystość Niepokalanego Poczęcia  NMP, 
- niedziela – II Niedziela Adwentu. 

 
6. Dzieci, rodziców i wszystkich parafian zapraszamy na roraty – w poniedziałek, 

we wtorek, w czwartek i w piątek o godz. 17.00, w środę wyjątkowo o godz. 
17.30. 
 

7. We wtorek przypada wspomnienie św. Barbary. Wszystkich górników – 
czynnych zawodowo, emerytów i rencistów zapraszamy na Mszę św.  
w ich intencji o godz. 11.00.  

 
8. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. 

Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych.  
 

9. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  
 

10. Młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkanie Ruchu Światło-Życie, 
które rozpocznie się w piątek Mszą św. o godz. 17.00.  

 
11. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na Mszę św. w intencji chorych z 

modlitwą uwielbienia.   
 



 
 

 
12. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w sobotę 

o godz. 16.00. 
 

13. W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym 
dniu o godz. 12.00, która jest godziną łaski, zapraszamy do kościoła na 
wspólną modlitwę, z kolei o godz. 17.00 zapraszamy na Mszę św. w 
intencji Sióstr Maryi Niepokalanej oraz wspólnoty Dzieci Maryi, którym 
podczas Eucharystii zostaną nałożone Cudowne Medaliki. W tym dniu 
będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. 

 
14. W tym tygodniu przypada II sobota miesiąca. Matki oczekujące 

potomstwa zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00, podczas której 
zostanie udzielone im specjalne błogosławieństwo.   

 
15. Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy na spotkanie  

w czwartek po roratach. 
 

16. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii,  
z kolei przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundusz Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie. 

 
17. Odwiedziny duszpasterskie w tym tygodniu: 

- dzisiaj – ul. Pogrzebieńska od p. Świerczek do p. Botorek  
               (rozpoczęcie o godz. 13.00), 

- sobota – ul. Kobylska od początku  
                (rozpoczęcie o godz. 10.30). 
 

18. Ofiary z odwiedzin duszpasterskich zostaną przeznaczone na budowę 
oratorium.  
 

19. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach  
w kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas  
z serca Bóg zapłać! 
 

 
20. Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie 

się”, naszego informatora parafialnego. 
 


