INFORMACJE Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA
29 XI. – Rozpoczynamy

w kościele Nowy Rok Liturgiczny.

Okres Adwentu ma nas duchowo przygotować na Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Rozważamy również
tajemnice powtórnego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów. Zachęcamy wszystkich do dobrego przeżycia czasu
Adwentu. W tym roku w październiku nasza parafia przeżywała Jubileuszowe Misję Parafialne. Udało nam się
przeżyć ten czas łaski ; zaraz po zakończeniu Misji św. wprowadzono obostrzenia związane z epidemią. Dlatego w
związku z pandemią nie będzie Rekolekcji Parafialnych. Zachęcamy do zainteresowania się ogólnopolskim
projektem rekolekcji oddania życia Matce Bożej. ,, ODDANIE 33 „ Rekolekcje będą trwać w dniach od 29 XI – 1
stycznia 2021 roku . Szczegóły umieszczone są na stronie internetowej www. oddanie33.pl . Adres tej strony
umieszczony jest również na banerze wywieszonym koło kościoła. Zachęcamy do skorzystania z tej ciekawej formy
rekolekcji.
4 XII – Wspominamy św. Barbarę- Patronkę górników. Modlimy się za wszystkich pracowników górnictwa.
6XII – Wspominamy w liturgii św. Mikołaja. W tym dniu odbędzie się odpust parafialny w parafii pod tym
wezwaniem.
8XII – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
13 XII – Przypada dzień łączności z kapłanami seniorami naszej diecezji. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Dom
Księży Emerytów .
24. XII -Wigilia Bożego Narodzenia.
25. XII - Uroczystość Bożego Narodzenia.
26. XII. - Święto św. Szczepana – Pierwszego Męczennika za wiarę. Drugi dzień świąt. Tradycyjnie taca z tego dnia
przeznaczona jest na uczelnie katolickie w naszej ojczyznie.

,, Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”/ ŁK. 2, 10- 11/.
31.XII. – Zakończenie starego roku.

W duchu dziękczynienia stajemy przed Miłosiernym Bogiem, dziękując Mu za wszystkie dobrodziejstwa jakimi nas
obdarza. Jednocześnie prosimy o opiekę Bożą w nadchodzącym Nowym Roku. W sposób szczególny chcemy się
modlić aby na całej ziemi ustała pandemia. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. na zakończenie roku o godz. 1800 .

ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Intencja ogólna - Módlmy się aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiona przez Słowo Boże i
przez życie modlitwy.

,, WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE”

W minionym czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp. Magdalena Czajkowska – lat 86.
Śp.Emilia Kmieciak – lat 73 ; Śp. Janina Ochocka – lat 94. ; Śp. Szyszka – lat 90 ; Śp. Halina Jedrzejowska – lat 74 ;
Śp. Anna Mącznik – lat62. Ich dusze polecamy Bożemu Miłosierdziu.
Informujemy, że Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, przeżyjmy nadchodzący czas w refleksji i
modlitwie. Z okazji Świąt życzymy, z łaski narodzin Bożej dzieciny wszelkiego dobra i spokoju i błogosławieństwa
na nadchodzący Nowy Rok 2021
Prosimy aby nabywać Świece Caritasu wspierając naszą działalność jako Dzieło Pomocy Dzieciom Potrzebującym.
Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli.

