
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 02.12 DO 08.12.2019.

PONIEDZIAŁEK – 02.12.2019.
17:30 Za + męża Piotra Badurę.

WTOREK  –  03.12.2019;  św.  Franciszka  Ksawerego,  prezbitera
(wspomnienie).
17:30 Za ++ ojca Antoniego Kraska i żonę Marię.

ŚRODA  –  04.12.2019;  św.  Barbary,  dziewicy  i  męczennicy
(wspomnienie).
  9:00 Do B. Op. w intencji Górników, Emerytów Górniczych i ich Rodzin.

Spotkanie przy stole w Domu Parafialnym górników i emerytów
górniczych.

17:30 Za ++ Genowefę i Józefa Kowolów.

CZWARTEK – 05.12.2019.
17:30 O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

PIĄTEK – 06.12.2019; św. Mikołaja, biskupa (wspomnienie).
  6:30 Za + Alfonsa Niemca w pierwszą rocznicę śmierci.

SOBOTA  –  07.12.2019;  św.  Ambrożego,  biskupa  i  doktora  Kościoła
(wspomnienie).
 8:00 Za + Józefa Wranika w pierwszą rocznicę śmierci.

II NIEDZIELA ADWENTU – 08.12.2019
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

 8:00 Za + Oskara Ignacego w pierwszą rocznicę śmierci.
10:00 Za ++ górników.
12:00 – 13:00 Godzina Łaski – adoracja Najświętszego Sakramentu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Na  dzisiejszych  nieszporach  o  godz.  14:00  poświęcenie  wieńców

adwentowych. Niech te wieńce będą w naszych domach, niech nam

przypominają o duchowym przygotowaniu na przyjście Pana Jezusa.

2. Zapraszam  wszystkich  parafian  do  udziału  w  Mszach  świętych

roratnich (ku  czci  Matki  Bożej).  Roraty  będą  zasadniczo  

od poniedziałku do piątku o godz. 17:30 i w soboty o 8:00. Jedynie 

w piątek w tym tygodniu ze względu na dzień św. Mikołaja o 6:30.

Zachęcam wszystkie dzieci do przychodzenia z lampionami.

3. W środę  przypada  wspomnienie   św.  Barbary.  O  9:00  Msza  św.  

w intencji górników, emerytów górniczych i ich rodzin, a po Mszy św.

spotkanie górników i emerytów przy stole w domu parafialnym.

4. W  piątek  na  godz.  17.00  zapraszamy  dzieci  na  spotkanie  ze  

św.  Mikołajem biskupem  Miry,  który  rozdawać  będzie  prezenty.

Spotkanie rozpocznie przedstawienie.

5. W  tym  tygodniu  przypada  pierwszy  czwartek,  piątek  i  sobota

miesiąca. Sobota jest dniem zmiany tajemnic różańcowych.

6. W sobotę od godz. 9:00 odwiedziny chorych – można ich zapisywać 

w zakrystii.

7. Również w sobotę w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w  Gliwicach  (u  redemptorystów)  odbędzie  się  adwentowy dzień

skupienia dla wdów i wdowców – początek o godz. 10:00.

8. Próba chóru w piątek o 19:00, próba scholi w sobotę o 10:00.

9. W przyszłą niedzielę przypada  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

NMP. Od  12:00  do  13:00  zapraszam  na  adorację  Najświętszego

Sakramentu  

w „godzinie łaski.”

10. W  przyszłą  niedzielę  zbiórka  do  puszek  na  pomoc  dla  Kościoła  

na Wschodzie.

11. Są  już  do  nabycia  opłatki  oraz  świece  Wigilijnego  Dzieła  Pomocy

Dzieciom. Małe świece w cenie 5 zł, duże 12 zł.

12. Tradycyjne  zimowisko  w  Soli  planujemy  w  drugim  tygodniu  ferii

zimowych (20 - 25 stycznia). Można już się zapisywać u proboszcza

lub u p. Kornelii.

13. Rekolekcje Adwentowe w tym roku poprowadzi o. Janusz Napierała,

Oblat Maryi Niepokalanej od 15.12 (III niedziela adwentu) do 18.12.


