OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
28 GRUDNIA 2021
I NIEDZIELA ADWENTU

Czas, jaki daje nam Pan, nie może być przez nasz zmarnowany. Adwent, który
rozpoczynamy, przypomina nam, że nadchodzą dni, kiedy Bóg wypełni pomyślnie
zapowiedź ostatecznego zwycięstwa. On nas zaprasza do udziału w tym zwycięstwie,
a przez Eucharystię chce nas uczynić ludźmi adwentowymi, to znaczy: oczekującymi
kiedy Pan powróci, aby Mu drzwi naszego życia otworzyć
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafi.
Trwamy w nowennie do św. Mikołaja.
Dzisiaj od godz. 8.00 do 10.30 w salce katechetycznej jest możliwość
zaszczepienia się przeciw Covid 19. Wszystkich parafian bardzo do tego zachęcamy.
Msze św. roratnie rozpoczynamy 29 grudnia.Od poniedziałku do piątku o godz. 18.00
Na roraty zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Niech to będzie nasze pełne skupienia
i radości przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.
W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W piątek na każdej Mszy św. kolekta dla potrzebujących naszej Parafii.
Odwiedziny chorych: w czwartek o godz. 8.00 /prawa strona ul. turystycznej, str. kościoła/
i w piątek o godz. 8.00 /lewa strona ul. turystycznej, str. zalewu goczałkowickiego/.
Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.
Odwiedziny chorych będą jeszcze przed świętami.

W sobotę, 4 grudnia wstawia się za nami św. Barbara, patronka górników i ludzi ciężkiej pracy.
Jej wspomnienie jest też dniem modlitw za bezrobotnych. Msza św. w intencji żywych i zmarłych
górników oraz ich rodzin o godz. 9.30.
Bractwo Szkaplerzne Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Pszczynie zaprasza do wspólnego
wyjazdu do Czechowic-Dziedzic na film pt. ”Nędzarz i madame”. Wyjazd 4 grudnia o godz. 12.30
z parkingu przy kościele. Koszt 25 zł. Zapisy w zakrystii w Pszczynie.
W kancelarii parafialnej, w zakrystii oraz na bocznej półce w kościele
można nabyć opłatki oraz świece Wigilijne.
W niedzielę 12 grudnia Odpust parafialny ku czci św. Mikołaja.
Uroczysta suma odpustowa o godz. 11.00.
Sumę odprawi ks. Andrzej Bartoszek oraz wygłosi słowo Boże.
Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy.
W tym dniu pragniemy podziękować św. Mikołajowi za
nieustanną opiekę nad naszą parafią.

Mamy coraz więcej przypadków zakażeń coronawirusem dlatego przypominamy parafianom,
którzy jeszcze się do tego nie stosują o obowiązku zakrywania ust i nosa przed wejściem
do kościoła na czas trwania Mszy św. oraz nabożeństw.

______________________________________________________
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej Parafii
przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie
oraz na potrzeby uchodźców na naszej wschodniej granicy.

