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Na co i na kogo czekamy podczas Adwentu? Po pierwsze,
wsłuchujemy się w tęsknotę proroków Starego Testamentu, którzy
zapowiadają przyjście Zbawiciela, Mesjasza przynoszącego długo
oczekiwane wyzwolenie. Po drugie, oczekujemy Tego, który już przyszedł, ale powróci w chwale
na końcu czasów, aby ostatecznie pokonać śmierć i zapanować nad całym stworzeniem.
Po trzecie, adwentowe oczekiwanie ożywia w nas pragnienie zjednoczenia z Chrystusem, który
narodził się z Maryi Dziewicy i pragnie przez wiarę zamieszkać w naszych sercach.
o Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy wraz z całym Kościołem Adwent, czas radosnego oczekiwania na
przyjście Zbawiciela. Kolekta na potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na rzecz dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej na zorganizowanie Wigilii oraz paczek świątecznych.
o Z tyłu kościoła można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom, poświęcone opłatki, kartki
świąteczne, kalendarze oraz lampiony.
o Trwają duszpasterskie odwiedziny Rodzin naszej parafii. Plan kolędy jest dostępny w gablotkach oraz
na stronie internetowej.
o Dzieci, młodzież i dorosłych serdecznie zapraszamy na Msze św. roratnie sprawowane w tygodniu
wieczorem o godz. 17.00 od poniedziałku do piątku.
o We wtorek o 9.00 zapraszamy Górników, Emerytów górniczych oraz ich Rodziny na Mszę św. z ok.
wspom. św. Barbary. Kolekta Mszy barbórkowej na słodycze dla dzieci na wspomn. Św. Mikołaja.
o W środę po Mszy św. porannej Nowenna do MBNP.
o W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
o W piątek o 19.00 spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w domu parafialnym.
o W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Kolekta uroczystości na potrzeby parafii – na
wystrój świąteczny kościoła. O godz. 7.30 Msza św. w int czcicieli MB poprzedzona modlitwą
różańcową. Po Mszy św. nabożeństwo i spotkanie w salce. Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy
Wspólnotę Dzieci Maryi wraz z Rodzicami i Rodzeństwem z ok. patr. Święta, po czym spotkanie w
salce. Na Mszę św. wieczorną zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z
Rodzicami. Nastąpi poświęcenie medalików. W tym świątecznym dniu od 12.00 do 13.00 tzw.
Godzina Łaski. Zachęcamy do modlitwy w kościele przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
o Dziękujemy Paniom troszczącym się o czystość i wystrój kościoła.
o Na probostwie trwają prace remontowe. Wymienione zostały zniszczone rolety, naprawione zostały
szklane drzwi, trwa remont jednej z łazienek. Zostały zakupione także 3 nowe ornaty, w tym
bożonarodzeniowy. Zaliczkowane zostało nowe tło dekoracji bożonarodzeniowej. Koszt tych
inwestycji wyniósł ok. 4500zł. Zostały również zakupione materiały na tegoroczne Roraty, nagrody
konkursowe, materiały liturgiczne, w tym opłatki. Koszt ok. 2000zł. „Bóg zapłać” za ofiary, które
umożliwiły sfinansowanie prac i zakupów.
o W drugą Niedziela Adwentu kolekta na potrzeby parafii, zaś przed kościołem zostanie
przeprowadzona zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Za tydzień przed kościołem
zostanie również zorganizowany przedświąteczny Kiermasz.

Spotkaliśmy się z Chrystusem na tej Eucharystii, słuchaliśmy słowa Bożego skierowanego do nas i
przyjęliśmy Pana w Komunii świętej. Idźmy teraz do swoich domów i codziennych obowiązków,
świadcząc o tym, że Jezus jest blisko i niebawem przybędzie. Niech w głoszeniu tej prawdy,
umacnia nas Boże błogosławieństwo.

