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1. Niedziela Adwentu
Każdy nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego
oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego
Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne
przyjście Chrystusa na końcu czasów.

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Modlitw o Trzeźwość Narodu. Na stoliku przy

relikwiarzu św. Jana Pawła II wyłożono Księgę Trzeźwości, do której można wpisywać
swoje deklaracje abstynencji.
2. Od poniedziałku rozpoczynamy tegoroczne roraty. Na tę szczególną adwentową modlitwę

zapraszamy tak dorosłych jak i wszystkie dzieci. Msze św. roratnie będą odprawiane od
poniedziałku do czwartku o godz. 6.45, a w piątek o 16.3o. Prosimy dzieci, by na roraty
przychodziły z lampionami i dzwoneczkami, aby w sposób uroczysty rozpoczynać roraty
idąc w adwentowej procesji. Proponujemy, aby w poszczególne dni dzieci przychodziły: w
poniedziałek z mamą, we wtorek z tatą, w środę z babcią, w czwartek z dziadkiem, a w
piątek z rodzeństwem.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian o dar w postaci maskotek, drobnych
zabawek czy smakołyków, które będą wręczane dzieciom, jako nagrody podczas rorat.
Dary można składać przed każdymi roratami do specjalnie przygotowanego serca,
ustawionego przy balaskach od strony kaplicy św. Rodziny.
3. W okresie kolędowym zawieszamy poniedziałkową katechezę ogólną dla dorosłych.
4. We wtorek o godz. 10.oo Msza św. ku czci św. Barbary w intencji górników, górniczych

emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!
5. Zapraszamy wszystkich, którzy swoim śpiewem chcą uświetnić Pasterkę i świąteczne Msze

na próbę we wtorek o godz. 18.3o do Domu Parafialnego.
6. Różaniec o pokój na świecie w środę o godz. 17.2o poprowadzi Rodzina bł. Edmunda

Bojanowskiego.
7. W tym tygodniu przypada 1. czwartek i 1. piątek miesiąca.
8. Pierwszopiątkowa Msza św.: dla dzieci o godz. 16.3o, a dla młodzieży o godz. 18.oo.

Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na cele charytatywne parafii.
9. W sobotę obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w tym dniu

odprawimy: o godz. 6.45 i 17.oo, a w sanktuarium o godz. 10.oo. Apostolstwo Dobrej
Śmierci zaprasza do kościoła parafialnego o godz. 12.oo na wspólne śpiewanie Godzinek
ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
10. Czcicieli św. Walentego zapraszamy na Mszę św. do naszego sanktuarium w sobotę o godz.

10.oo. Po Mszy św. nabożeństwo o rozeznanie życiowego powołania przez młodzież oraz
w intencji przygotowujących się do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego.

11. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz. 17.oo

i w sobotę od 16.oo. Ponadto spowiedź św. codziennie pół godziny przed Mszą św. Dzieci
po 1. Komunii św. zapraszamy do spowiedzi w czwartek o godz. 16.3o, dzieci po Wczesnej
Komunii św. z rodzicami – w piątek o godz. 16.oo, a gimnazjalistów i młodzież – w piątek
o godz. 17.oo. W związku z okresem kolędowym kapłan sprawujący Mszę św. będzie
musiał także usłużyć w konfesjonale. Stąd prośba, aby planując przystąpienie do spowiedzi
przyjść odpowiednio wcześnie!
12. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
13. W przyszłą niedzielę w sanktuarium św. Walentego o godz. 14.3o dekanalny dzień

skupienia dla narzeczonych połączony ze Mszą św.
14. W Domu Parafialnym, a w ciągu tygodnia w kancelarii parafialnej, są do nabycia opłatki

wigilijne i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (5 zł – mała i 12 zł – duża świeca).
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej organizuje tradycyjną loterię fantową oraz sprzedaż
wieńców adwentowych i świątecznych stroików, z których dochód jest przeznaczony na
cele charytatywne naszej parafii. Fanty na loterię można składać w salce pod probostwem
od poniedziałku do piątku od 9.oo do 11.oo oraz w kancelarii parafialnej w godzinach
urzędowania. Serdeczne Bóg zapłać za składane dary oraz udział w loterii.
15. Wczoraj rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny rodzin. Plan kolędy umieszczony został

w gablotce od strony Rynku, na naszej parafialnej stronie internetowej oraz wystawiony
w przedsionku kościoła wraz z prasą katolicką. Zachęcamy – jeśli obowiązki zawodowe
i szkolne na to pozwolą – aby kolędę połączyć z udziałem we Mszy św.
16. Akcja Katolicka wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży dziękuje wszystkim,

którzy włączyli się w akcję zbiórki darów dla Ukrainy.
17. Zakończono prace przy mensie ołtarzowej w Walencinku. Kolejne prace – montaż

odrestaurowanego ołtarza – zaplanowano w dniach od 17 do 21 grudnia br. W tym czasie
wszystkie Msze św. z sanktuarium zostaną odprawione w kościele parafialnym.

