PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 28 listopada 2021
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania
na przyjście Chrystusa. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz
wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.
W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte
roratne, szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą
one celebrowane w dni powszednie o godz. 6:30. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze
światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. W pierwszy piątek Msza św. dla dzieci
o godz. 16:00, a od 15:30 spowiedź. Dla dorosłych i młodzieży spowiedź od godz. 6:00
i 17:00. W pierwszą sobotę miesiąca odwiedziny chorych w domach. Za tydzień pierwsza
niedziela miesiąca, po Mszach świętych krótka adoracja i zmiana tajemnic Żywego Różańca.
3. W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, patronki
górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. W tym dniu zostanie
odprawiona Msza święta w kapliczce św. Barbary na Łostówce o godz. 14:00.
4. Najbliższa niedziela, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Na Mszy św. o godz. 11:00 poświęcenie medalików
dla dzieci klas 3 przygotowujących się do I Komunii Świętej. O godz.12:30 Msza chrzcielna.
5. Z naszej wspólnoty w ostatnim tygodniu do domu Ojca odszedł Śp. Kazimierz Komenza.
Wieczne odpoczywanie…
6. Zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych, niech będą one pomocą
w zbliżaniu się do Pana. Możemy także wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas, które będą dostępne w kościele na stolikach.
7. Pan organista uda się w tym tygodniu z opłatkami do mieszkańców Łostówki oraz ulic:
Leśna, Mroza, Jana Stachury, Kazimierza Wielkiego, Marka, Ogrodowa, Kościuszki, Asnyka,
Orzeszkowej, Spokojna, Spadochroniarzy.
W tym tygodniu patronują nam:
- wtorek, 30 listopada – Święty Andrzej, brat Świętego Piotra, pierwszy uczeń powołany na
Apostoła;
- piątek, 3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery, jezuita, niestrudzony głosiciel Ewangelii
i patron misjonarzy katolickich;
- sobota, 4 grudnia – Święta Barbara, dziewica i męczennica, patronka dobrej śmierci,
orędowniczka górników, hutników oraz osób bezrobotnych.
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