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NIEDZIELA 27 listopad, I NIEDZIELA ADWENTU KOLEKTA NA BUDOWĘ DOMU PIELGRZYMA ”NAZARET” w PIEKARACH ŚL.

   7.30 W intencji Parafian.
10.30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Katarzyny z prośbą o opiekę i błogosławieństwo Boże

dla kolejarzy i ich rodzin i do Miłosierdzia Bożego za ++ kolejarzy / Te Deum/.
16.30 O Boże błogosławieństwo dla Roberta Temich z okazji I rocznicy urodzin i wszelkie potrzebne łaski dla 

jego bliskich.
PONIEDZIAŁEK  28 listopad 
                 Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach    

18.00 1/ Za + Małgorzatę Paprotny w I rocznicę śmierci.
2/ Za + Eryka Małek w 21 rocznicę śmierci, żonę Anielę, ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa Małek 
i Kawik, za dusze w czyśćcu cierpiące.
3/ Za + Elfrydę Kolarczyk w rocznicę śmierci, męża Jana, Elżbietę i Jerzego Hanusek, 
++ z pokrewieństwa Hanusek, Musioł i Piela.

WTOREK 29 listopad
                 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach  

18.00 1/ Za + Kingę Kilian, Marię i Emila Habram, Agnieszkę i Alfreda Kilian, 3 braci, 4 szwagrów, bratową, 
szwagierkę, Agnieszkę i Maksymiliana Tecler, ++ z pokrewieństwa Kilian, Habram, dusze w cz. cierp.
2/ Za + Ernesta Kuczkę, Helenę i Józefa Kuczków, teściów Jana i Annę Tkaczyk, ++ z pokrewieństwa
Kuczka, Tkaczyk, Gomola, Bizon, Genowefę Bizon.
NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ŚRODA 30 listopad, ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 
6.30 1/ Za + Leonarda Klimsza na pamiątkę urodzin, żonę Lidię, ++ rodziców z obu stron i dusze w cz. cierp.

2/ ……………………………………………………………………….
CZWARTEK 1 grudzień
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele

7.30 Do Jezusa Chrystusa Jedynego i Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów oraz o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne.

16.00 Za + Elżbietę Grzenia w II rocznicę śmierci oraz na pamiątkę urodzin, męża Józefa, rodziców Annę 
i Leopolda, teściów Franciszkę i Ignacego, ++ rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, Marię i Władysława 
Morytko, ++ z pokrewieństwa oraz ++ księży.

PIĄTEK 2 grudzień
               Różaniec  do Siedmiu Boleści Matki Bożej o  Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata

7.30 Za żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci; o dobre życie i śmierć dla wszystkich ludzi.
NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
SPOTKANIE FORMACYJNE DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

18.00 1/ Za + Józefa Szymik, żonę Martę, zięcia Rudolfa, Annę i Emila Cyran, zięcia Henryka i Joachima, 
Damiana Bichler, ++ z rodzin Szymik, Koźlik i Cyran.
2/ Za + Gabrielę Hanisz od koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej.

SOBOTA  3 grudzień, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.30 Za + męża Wincentego Piela, syna Romualda, wnuka Tomasza, rodziców Alfreda i Annę Piela, Teofila 

i Emę Piontek, Stefana Pojda i za wszystkich ++ z rodzin Piela, Piontek, Sikora i Gwóźdź.
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa

NIEDZIELA 4 grudzień  , II NIEDZIELA ADWENTU  KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII
   7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca.
10.30 1/ Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji Górników, ich rodzin i za zmarłych Górników.

2/  O  dary  Ducha  Świętego  dla  Roberta  Kolarczyk  z  okazji  18-tej  rocznicy  urodzin  oraz  za
wstawiennictwem św. Barbary o zdrowie dla niego i całej rodziny.

16.30 W intencji  Laury Skorupa w dniu przyjęcia sakramentu Chrztu świętego  z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla niej, jej rodziców i rodziców chrzestnych.
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I  NIEDZIELA  ADWENTU
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1. Rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Przeżyjmy go 
w  duchu  wyciszenia,  modlitwy,  ofiary.  Myślmy  często  o  przyjściu  Zbawiciela  
w perspektywie nie tylko zewnętrznej. Chciejmy przygotować siebie już u początku Czasu Oczekiwania
przez spowiedź, dobre postanowienia. Hasłem Roku Liturgicznego są słowa: „Idźcie i głoście”.

2. I  niedzielę  Adwentu  przeżywamy jako Niedzielę  Trzeźwości.  Księga  Trzeźwości  wyłożona  jest  na
ołtarzu MB Różańcowej. 

3. Kolekta dzisiejsza na budowę Domu Pielgrzyma „Nazaret” w Piekarach Śląskich w naszym Głównym
Sanktuarium Maryjnym. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Parafii, a przed
kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

4. Święto Patronki górników przypada w najbliższą niedzielę. O 10.30 msza św. w intencji górników, ich
rodzin i ++ górników z okazji ich patronalnego święta. Zapraszam górników do służby przy ołtarzu:
jako ministrantów, kantorów, lektorów, do kadzidła i dzwonków. Przyjdźcie w mundurach górniczych.
Zapraszam górników emerytów. Zapraszam wdowy po górnikach. 

5. Roraty: w dni kiedy jest popołudniowa msza św. - Roraty w czasie tej mszy św. o 18.00; natomiast
rano - o 6.30.(w tym tygodniu tylko w środę; w I czwartek w ramach mszy św. szkolnej Roraty o 16.00).
Zapraszam dzieci, dorosłych i młodzież. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca w I czwartek o 7.30 Msza św. w int.
powołań kapłańskich i zakonnych,  I piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana  Jezusa,  a  w  I  sobotę  na  zakończenie  adoracji  Najświętszego  Sakramentu  nabożeństwo  do
Niepokalanego Serca Maryi.

7. Odwiedziny chorych będą 22 grudnia przed Świętami Bożego Narodzenia.
8. Obchody liturgiczne tygodnia :

 Środa – Święto św. Andrzeja , Apostoła;
 Piątek – wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera;
 Sobota – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.

9. 1 grudnia o 18.00 spotkanie uczniów II klasy Gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania.
10. W piątek w salce na probostwie Katecheza Chrzcielna po mszy św. wieczornej.
11. W zakrystii są do nabycia opłatki. Świece w cenie 5 i 12 złotych.
12. Serdecznie zapraszam Parafian przyjmujących kolędę do uczestniczenia w tym dniu we mszy św., 

przyjęcia komunii świętej oraz modlitwy w intencji rodziny i parafii.
13. Zapraszam do prowadzenie różańca przed mszami Róże Różańcowe z Bogunic. W okresie Adwentu 

różaniec będzie odmawiany przed wieczornymi mszami roratnymi, rano w te dni, kiedy nie ma mszy 
św. roratniej. Dziękuję za prowadzenie różańca w ubiegłym tygodniu.

14. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego, Małego Gościa, Apostolstwo Chorych. „Droga” dla 
młodzieży, O`Losservatore Romano, WPiS, CHiT – o św. Bracie Albercie Chmielowskim oraz Misyjne 
Drogi. Polecam. 

15. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.
16. Trwa kolęda. Cały plan znajdziemy w gablotce i na stronie internetowej. Najbliższa kolęda: 01.12.2016:

1/ Sumina, ul. Dworcowa – od końca; 2/ Sumina, ul. Leśna – od stawów; 3/ Lyski, Farskie – od stawów.
03.12.2016: Lyski, ul. Sportowa – od Suminy.

17. Dzisiaj przed kościołem zbierane są podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską: „Mama Tata  
i Dzieci”. Celem jest zebranie do 10 grudnia br. jednego miliona podpisów popierających projekt prawa
gwarantującego, że w prawie UE „małżeństwo” będzie rozumiane jako związek kobiety mężczyzny  
i odpowiedni o do tego rozumiane pojęcie „rodziny”. Projekt zawiera też gwarancje, że UE  nie będzie
wpływać na rozumienie  małżeństwa w prawie wewnętrznym państw członkowskich.  Zachęcamy do
podpisania,  a  także  włączania  się  w  zbieranie  podpisów  na  papierze  i  w  Internecie  przez  stronę
www.mamatataidzieci.pl 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień:
      Intencja ogólna:  Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci  

żołnierzy.
      Intencja misyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która 

napełnia życie radością i nadzieją.  

http://www.mamatataidzieci.pl/
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