
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 28.11 DO 04.12.2022.
I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2022.8:00 W intencji parafian o dobre przeżycie Adwentu.10:00 W intencji parafian o dobre przeżycie Adwentu.Roczek: Samuel Szyra.14:30 Nieszpory z poświęceniem wieńców adwentowych i opłatków.

PONIEDZIAŁEK – 28.11.202217:30 Za + męża Herberta Tomalę.
WTOREK – 29.11.2022.17:30 Za + Reginę Czysz – od sąsiadów i parafian.
ŚRODA – 30.11.2022; św. Andrzeja, Apostoła (święto).17:30 Za ++ rodziców Marię i Karola Pendzichów.
CZWARTEK – 01.12.2022.17:00 Adoracja.17:30 O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
PIĄTEK – 02.12.2022.17:30 Za + Stanisława Maksymowicza.
SOBOTA – 02.12.2022; św. Franciszka Ksawerego, prezbitera(wspomnienie).8:00 Za + Oskara Ignacego w rocznicę śmierci.

II NIEDZIELA ADWENTU – 04.12.2022.8:00 Za ++ rodziców Renatę i Łucjana Kowaczków, Annę i JanaChrubasików.10:00 Do Bożej Opatrzności w intencji górników, emerytów górniczychi ich rodzin.14:30 Nieszpory.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Na dzisiejszych nieszporach o godz. 14:30 poświęcenie wieńcówadwentowych oraz opłatków. Niech te wieńce będą w naszychdomach, niech nam przypominają o duchowym przygotowaniuna przyjście Pana Jezusa.
2. Zapraszam wszystkich parafian do udziału w Mszach świętychroratnich (ku czci Matki Bożej). Roraty będą zasadniczo odponiedziałku do piątku o godz. 17:30 i w soboty o 8:00. Zachęcamwszystkie dzieci do przychodzenia z lampionami.
3. W środę obchodzimy święto św. Andrzeja, apostoła. Jest to dzieńimienin bp Andrzeja Iwaneckiego – pamiętajmy o nim w modlitwie.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobotamiesiąca. Sobota jest dniem zmiany tajemnic różańcowychw większości róż.
5. Wprzyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Barbary. Msza św.o godz. 10:00 będzie sprawowana w intencji górników, emerytówgórniczych i ich rodzin.
6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc dla Kościołana Wschodzie.
7. Są już do nabycia opłatki (dowolna ofiara) oraz świece WigilijnegoDzieła Pomocy Dzieciom. Małe świece w cenie 7 zł, duże - 15 zł.
8. Są jeszcze kalendarze adwentowe dla dzieci w cenie 12 zł.
9. Dziękuję za przygotowanie kościoła na niedzielę. W tym tygodniupracowały panie: Gabriela Dziedzioch, Edyta Łyczek, Hanna Łyczeki Mariola Uliczka.
10.Rekolekcje adwentowe będziemy przeżywali od IV NiedzieliAdwentu (18.12) do środy (21.12). Poprowadzi je ks. EmanuelPietryga – proboszcz parafii św. Jadwigi w Chorzowie.
11.Dzisiaj po nieszporach w naszej szkole będzie miał miejsce kiermaszświąteczny. Organizatorzy zapraszają do udziału.


