
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
4 grudzień 2016 r.

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.

PONIEDZIAŁEK  5 grudzień 
                 Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach    

18.00 1/ Za ++ Jadwigę Jeszka, męża Józefa, córkę Różę, zięcia Ernesta, rodziców Babilas, Jeszka.
2/ Za ++ rodziców Marię i Pawła Lamża, 2 synów Ewalda i Eryka, ++ Zofię i Henryka Wieczorek, siostrę 
Marię, Damiana Bichler, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3/ Za ++ rodziców Celestynę i Karola Babczyński, ++ dzieci i dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK 6 grudzień
                 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach  

18.00 1/ Za ++ Karola i Elżbietę Kolarczyk, Franciszka Kolarczyk, ++ Jana i Małgorzatę Burda, ++ z rodzin 
Kolarczyk i Burda.
2/ Za + Waltera Wypiór w 2 rocznicę śmierci.
3/ Za + Ewę Ferdynus od sąsiadów.
NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ŚRODA 7 grudzień, wspomnienie św. Ambrożego, bpa i doktora Kościoła 
6.30 1/ Za ++ z ofiar ze skarbonki.

2/ Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kieś, teściów Mariannę i Walentego Goł, ++ z rodziny Kieś, Goł,
Wroblewski, Liszka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3/ ……………………………………………………………………….

CZWARTEK 8 grudzień   UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele

7.30 1/ Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla zakonu Służebniczek Najświętszej Marii Panny, za ++ siostry 
i z podziękowaniem za blisko 40-letnią działalność tego zakonu w Lyskach w trudnych latach powojennych.
2/ Za ++ rodziców Almę i Bronisława Kordas, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kordas, Mrówka oraz dcc.

18.00 W intencji Parafian.
PIĄTEK 9 grudzień
               Różaniec  o  Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata

18.00 1/ Za ++ rodziców Łucję i Ludwika Machnik, ++ teściów Zofię i Augustyna Pytlik, ++ dziadków z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za ++ Wandę i Władysława Biały, Klarę i Józefa Cyran, za ++ z rodzin Biały, Cyran i Nowak.

SOBOTA  10 grudzień
7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.30 Za + Genowefę Hildebrandt w rocznicę śmierci,  ++ rodziców, teściów, ++ rodzeństwo, ++ z rodzin

Hildebrandt, Rydzkowski.
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa

NIEDZIELA  11 grudzień  , III NIEDZIELA ADWENTU  KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII
   7.30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary.
10.30 1/ Do Opatrzności Bożej i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry z okazji urodzin.
2/ W intencji przyjmujących kolędę z Suminy.

16.30 W intencji Parafian.



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
II  NIEDZIELA  ADWENTU

4 grudzień 2016 r.  

1. Kolekta dzisiaj na potrzeby Parafii. Przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na
Wschodzie. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

2. W tym tygodniu zapraszam na roraty dzieci: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 18.00;
w środę o 6.30. Zapraszam na msze św. roratnie również dorosłych i młodzież. 

3. W tym tygodniu - drugi piątek miesiąca - zapraszam młodzież naszej parafii od klas pierwszych
gimnazjum na mszę św. o 18.00. Eucharystia jest przygotowaniem do bierzmowania.

4. We wtorek 13 grudnia o 19.00 spotkanie adwentowo-bożonarodzeniowe Rady Parafialnej.
5. Przygotowanie do Bożego Narodzenia: 

 Spowiedź dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum we wtorek 20 grudnia od 14.30.
 Dzień spowiedzi dla dorosłych w czwartek 22 grudnia od 16.30.
 Odwiedziny chorych 23 grudnia od 7.30. Zgłoszenia chorych od niedzieli 11 grudnia.
 Okazja do spowiedzi jest jak zawsze przynajmniej pół godziny przed Maszami świętymi. 

6. Obchody liturgiczne tygodnia :
 Wtorek – wspomnienie św. Mikołaja, bpa;
 Środa – wspomnienie św. Ambrożego, bpa i doktora Kościoła;
 Czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; msza św. o 7.30 i 18.00;
 Piątek – wspomnienie św. Jana Diego Cuanhtlatoatzin.

7. Przygotowanie  do  Bożego  Narodzenia,  to  też  coroczna  stajenka  w  kościele.  Zapraszam  do  jej
budowania  wszystkich  chętnych:  stałych  twórców  jak  i  wszystkich  chętnych,  w  poniedziałek  
19 grudnia. Początek od godziny 8.00. 

8. Zapraszam do prowadzenie różańca przed mszami Róże Różańcowe z Lysek. Dziękuję za prowadzenie 
różańca w ubiegłym tygodniu.

9. W zakrystii są do nabycia świece „Caritas” Wigilijnej Pomocy Dzieciom duże i małe oraz opłatki.
10. Szkolne Koło Caritas informuje, że w wybranych sklepach naszej parafii wystawione są kosze

na zbiórkę żywności i środków czystości dla potrzebujących dzieci i ich rodzin, dziś natomiast
można nabyć sianko wigilijne i kartki świąteczne. Bóg zapłać za wszelkie ofiary i dary.

11. Kolędnicy Misyjni jak co roku odwiedzą nasze domy. Zapraszam dorosłych do włączenia w to
dzieło misyjne jako opiekunowie grup. Zgłoszenia u ks. Proboszcza lub Pań Katechetek.

12. Trwa w Parafii  pielgrzymowanie figury MB Fatimskiej.  Proszę o przekazywanie figury „od
domu do domu”, by nie było odległych „przeskoków” nawet na inną ulicę. Zapukajmy do drzwi
sąsiadów,  szczególnie  nowych,  którzy  być  może  są  trochę  speszeni  w  nowym  miejscu.
Powiedzmy o tym o co chodzi,  gdy nie wyrażą zainteresowania, podziękujmy, przeprośmy  
i pójdźmy dalej. 

13. Zakończyliśmy  w minionym  tygodniu  odwiedziny  duszpasterskie  w Suminie.  Msza  św.  w intencji
Parafian z Suminy, którzy przyjmowali tegoroczną kolędę w przyszłą niedzielę 11 grudnia o 10.30. 

14. Zachęcam  do  czytania  Gościa  Niedzielnego,  m.in.  o  kradzieży  obrazu  św.  Mikołaja,  Apostolstwo
Chorych. „Droga” dla młodzieży, O`Losservatore Romano, WPiS . 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: 
08.12.2016: 1/ Lyski, ul. Bogunicka – od końca;  2/ Lyski, ul. Sikorskiego – od p. Błażyczek; 
09.12.2016: Lyski, ul. Krótka i Wygony – od początku; 
10.12.2016: ul Bogunicka /blok/ i ul. Sikorskiego /od p. Kostka do p. Warmuła/.

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.  
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