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1. Niedziela 29 listopada – I Niedziela Adwentu.
 O godz. 17.30 Nieszpory Adwentowe.
2. Środa 02 grudnia.
 O godz. 17.45 Nowenna do Matki Bożej Toszeckiej.
3. Czwartek 03 grudnia – Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego – prezbitera – I Czwartek Miesiąca.
 Po Mszy Św. porannej nabożeństwo w intencji powołań z modlitwą za kapłanów, kleryków,
siostry i braci zakonnych.
4. Piątek 04 grudnia – Wspomnienie Św. Barbary, dziewicy i męczennicy – I Piątek Miesiąca
 O godz. 9.00 Msza Św. w int. Górników i ich rodzin.
 O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 O godz. 15.30 okazja do spowiedzi Św.
 O godz. 19.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 20.00 Roraty 16+.
5. Sobota 05 grudnia – I Sobota Miesiąca.
 O godz. 17.30 Różaniec
6. Niedziela 06 grudnia – II Niedziela Adwentu.
 O godz. 10.30 Msza Św. w int. Pszczelarzy i ich rodzin.
 O godz. 17.30 Nieszpory Adwentowe.
7. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent, troszkę inny niż zwykle. Roraty dla dzieci odbywać się będą od
poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Z racji ograniczeń w ilości osób w kościele zapraszamy wszystkie dzieci
do udziału w roratach online, a także do obserwowania profilu parafii na Facebooku. Każdy dziecko, które
będzie uczestniczyło w roratach zachęcamy do tego, aby w oknie swojego pokoju na czas trwania rorat
postawić zapalony lampion. Zamiast tradycyjnych, rozdawanych codziennie obrazków dla wszystkich
uczestników przygotowane są roratnie pakiety, które odebrać można w zakrystii lub przy kościele po
dzisiejszych Mszach Św.
8. W każdy piątek zapraszamy młodzież i dorosłych na Roraty 16+, które odbywać się będą o godz. 20.00,
poprzedzone półgodzinną Adoracją Najświętszego Sakramentu. Chcemy podzielić się z wami słowem otuchy
i nadziei, dlatego roraty 16+ również będą transmitowane za pośrednictwem naszych mediów. Tematyką
tegorocznych rorat będzie „Wiara, nadzieja i miłość – oparta na nauczaniu Św. Jana Pawła II”, jako
odpowiedź na trudności, których codziennie doświadczamy.
9. W niedzielę w sklepiku parafialnym będzie można nabyć świece na stół wigilijny, kalendarz z wizerunkiem
M.B. Toszeckiej oraz książkę poświęconą Św. Janowi Nepomucenowi.
10. W najbliższym czasie poinformujemy wszystkich o formie przeżywania przyszłych odwiedzin
duszpasterskich – „Kolędy”, która nie odbędzie się w tradycyjnej, znanej nam wszystkim formie.
11. Zapraszamy do uczestnictwa w transmisjach Mszy Św., które będą odbywać się za pośrednictwem kanału
parafii na YouTube oraz Radia Toszek 105.2 Fm:
 Od poniedziałku do piątku Roraty o godz. 17.00.
 W środy o godz. 17.45 Nowenna do M.B. Toszeckiej.
 W piątek o godz. 19.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 20.00 Roraty 16+.
 W niedzielę Msza Św. o godz. 10.30.
12. Na ostatniej stronie naszego informatora zamieszczamy pierwszą część listu pasterskiego naszego Biskupa
na Adwent 2020. Zachęcamy do lektury.
13. Bóg zapłać za wszelką okazaną pomoc oraz składane ofiary, także składane na konto parafialne. Kolekta
remontowa ubiegłej niedzieli wyniosła 7 310 zł i 30 Euro. Przypominamy, że na konto bankowe parafii można
także wpłacać opłaty dotyczące wywozu śmieci z cmentarza.
14. Kilka dni temu w domu Państwa Witkowskich doszło do poważnego w skutkach pożaru. Z inicjatywy
lokalnej społeczności organizowana jest zbiórka na pomoc w odbudowie. Informacje odnośnie zbiórki
dostępne są na stronie internetowej parafii.
ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA PAŃSKIEGO
OPIEKI MATKI BOŻEJ TOSZECKIEJ
I WSTAWIENNICTWA ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ.

