
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 29.11 DO 05.12.2021.
I NIEDZIELA ADWENTU – 28.11.2021.8:00 W intencji parafian o dobre przeżycie Adwentu.10:00 W intencji parafian o dobre przeżycie Adwentu.Roczek: Igor Gorgosz.14:00 Nieszpory.

PONIEDZIAŁEK – 29.11.2021.8:00 Za + Krystynę Mrozek w 30. dzień po śmierci.17:30 Za ++ Małgorzatę i Huberta Dyrszków.
WTOREK – 30.11.2021; św. Andrzeja, apostoła (święto).17:30 Za + Henryka Kuskę – od sióstr.
ŚRODA – 01.12.2021.17:30 Za ++ rodziców Nowak i Chrubasik.
CZWARTEK – 02.12.202117:00 Adoracja.17:30 Za + Oskara Ignacego w rocznicę śmierci.
PIĄTEK – 03.12.2021; św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wspomnienie).17:30 Za ++ Józefa Wranika i Wiktorię Achtelik.
SOBOTA – 04.12.2021; św. Barbary, dziewicy i męczennicy (wspomnienie).9:00 Do Bożej Opatrzności w intencji górników, emerytów górniczych i ichrodzin.

II NIEDZIELA ADWENTU – 05.12.2021.REKOLEKCJE ADWENTOWE.8:00 W intencji rodziny Małgorzaty i Alfreda Czogalików.I nauka rekolekcyjna.10:00 Za zmarłych górników.I nauka rekolekcyjna.14:00 Nieszpory.14:30 Konferencja dla młodzieży (szkół średnich, zawodowych i starszej)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.1. Na dzisiejszych nieszporach o godz. 14:00 poświęcenie wieńcówadwentowych. Niech te wieńce będą w naszych domach, niech namprzypominają o duchowym przygotowaniu na przyjście Pana Jezusa.2. Rodziców dzieci komunijnych zapraszam na spotkanie dzisiaj ponieszporach – około 14:45.3. Zapraszam wszystkich członków na spotkanie Rady Parafialnej wponiedziałek 29.11 o 18:45 w Domu Parafialnym. Jednym z praktycznychtematów będzie rozpoczęcie pracy nad regulaminem cmentarza. Będziemyteż rozmawiać o rozpoczętym synodzie i naszymw nim udziale.
4. Zapraszam wszystkich parafian do udziału w Mszach świętych roratnich

(ku czci Matki Bożej). Roraty będą zasadniczo od poniedziałku do piątkuo godz. 17:30. Zachęcamwszystkie dzieci do przychodzenia z lampionami.
Przypominam przy okazji, że wszystkie Msze św. i nabożeństwa
są transmitowane.5. W sobotę przypada wspomnienie św. Barbary. O 9:00 Msza św. wintencji górników, emerytów górniczych i ich rodzin. W tym dniu niebędzie Mszy roratniej.6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Sobota jest dniem zmiany tajemnic różańcowych w większości róż.

7. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, które
poprowadzi s. Maria od Aniołów. Młodzież szkół średnich, branżowych i
nieco starszą zapraszam na naukę stanową już w niedzielę o 14:30. Nauka
stanowa dla kobiet będzie w poniedziałek 06.12, dla mężczyzn – we
wtorek 07.12.

8. Również w przyszłą niedzielę 05.12 zapraszamy dzieci na spotkanie ześw. Mikołajem biskupem Miry, który rozdawać będzie prezenty.
Spotkanie rozpocznie się przedstawieniem o godz. 16:00.

9. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła naWschodzie.
10. Są już do nabycia opłatki oraz świece Wigilijnego Dzieła PomocyDzieciom. Małe świece w cenie 7 zł, duże 15 zł.
11.Dziękuję za przygotowanie kościoła na niedzielę. W tym tygodniupracowały panie: Małgorzata Gieroń, Adelajda Bienia i Grażyna Cieślik.


