OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdeczne Bóg zapłać za troskę duchową i materialną o naszą Parafię. W

niedzielę, 5 grudnia zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie
2. Od I niedzieli Adwentu w zakrystii do nabycia wigilijne świece Caritas (duża 15
pln, mała 7 pln) oraz opłatki wigilijne – dobrowolna ofiara.
3. Miesiąc grudzień tradycyjnie związany jest z Roratami. Serdecznie zapraszam do

uczestnictwa szczególnie dzieci szkolne.
4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. W czwartek, 2 grudnia, zapraszam do modlitwy w intencji powołań
grupy parafialne:
18.00 – 18.30: parafianie z Wierzbia i Harbułtowic,
18.30 – 19.00: III Zakon św. Franciszka i Apostolat Maryjny
19.00 – 19.30: Róże Różańcowe,
19.30 – Godzina Święta i zakończenie Adoracji

5. W sobotę, 4 grudnia, o godz. 10.00, zapraszam na Mszę św., przez

wstawiennictwo św. Barbary, w intencji żyjących i zmarłych Górników oraz ich
rodzin.
6. Odwiedziny chorych w piątek, 3 grudnia. Od 8.30 Sadów i Wierzbie, a od 10.30
Harbułtowice i Droniowice. Proszę w zakrystii zgłosić kto chce przyjąć
sakramenty. Przed świętami odwiedziny chorych w środę, 22 grudnia.
7. 30 listopada imieniny obchodzi ks. bp Andrzej Iwanecki. Pamiętajmy o Nim

w modlitwach.
8. 12 grudnia odbędzie się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. Dochód będzie

przeznaczony na potrzeby misjonarzy w Boliwii.
9. Zachęcam do zapoznania się z planem odwiedzin duszpasterskich. Trwa kolejna

fala epidemii, której ograniczenia staramy się jakoś zaakceptować. Tegoroczna
kolęda pozostaje w gestii decyzji Proboszczów. Bardzo chciałbym się z Wami
spotkać, aby wspólnie pomodlić się o Boże błogosławieństwo i choć chwilę
porozmawiać. Rozumiem także Wasze obawy o zdrowie, dlatego Waszej decyzji
pozostawiam kwestię przyjęcia mnie w domu lub o wspólnej modlitwie na
podwórku. Ewentualne doprecyzowanie formy kolędy opiszę w świątecznym
wydaniu gazetki.
10. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. Polecam artykuły dotyczące

Adwentu; o wizycie papieża na Cyprze oraz o sanktuarium Cudownego Medalika
w Zakopanem-Olczy. Do tego numeru dołączony jest także kalendarz na rok
2022. Proszę jednocześnie zgłaszać chęć kontynuowania lub rozpoczęcia
prenumeraty Gościa Niedzielnego w zakrystii.

