OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii, z kolei przed kościołem
odbywa się zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
2. Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30.
3. Obchody liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła,
- wtorek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,
- niedziela – III niedziela Adwentu, Gaudete.
4. Zapraszamy na Msze św. roratnie – od poniedziałku do soboty o godz. 7.00.
5. Aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie w parafiach rorat w zwyczajnej formie. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież uczestniczą w tzw. zdalnym nauczaniu. Autorzy internetowej platformy holyweek.pl, wykorzystując materiały przygotowane przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego”, proponują projekt
pt. „Rodzinne Boże Narodzenie”. Umożliwia on w wersji online właściwe przygotowanie się i przeżycie okresu Adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia. Zaplanowano
dwie transmisje online Mszy roratniej (z parafii św. Rodziny w Piekarach Śląskich o
godz. 6.45 oraz z parafii św. Bartłomieja w Bieruniu o godz. 18.00). Linki do tych
transmisji znajdują się na stronie holyweek.pl.
6. Z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP we wtorek o godz. 17.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji sióstr posługujących w naszej parafii oraz wspólnoty
Dzieci Maryi i ich rodzin.
7. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
8. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
9. Zgodnie z wezwaniem Arcybiskupa do modlitwy w intencji ustania pandemii, o pokój
i ład społeczny, zachęcamy wszystkich wiernych do indywidualnej i rodzinnej modlitwy różańcowej w naszych domach w łączności z kapłanami archidiecezji katowickiej
– codziennie o godz. 20.30.
10. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.
11. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele i
wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać!
12. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”,
naszego informatora parafialnego.
1.
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II NIEDZIELA ADWENTU
Dzisiejsze czytania: (Iz 40, 1-5. 9-11); (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14);
(2 P 3, 8-14); Aklamacja (Łk 3, 4c. 6); (Mk 1, 1-8);

Słowa Ewangelii wg św. Marka
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest
napisane u proroka Izajasza: "oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest
w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie
z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie za mną mocniejszy
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym". Oto Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
II NIEDZIELA ADWENTU, 06.12.2020:
8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo w intencji Hani i Daniela z okazji 30.
rocznicy urodzin.
10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze zdrowie w intencji Kariny.
16.30 Nieszpory.
17.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Czesława Bogdał w rocznicę śmierci,
dziadków z obu stron, pokrewieństwo.

PONIEDZIAŁEK, 07.12.2020 – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora
Kościoła:
7.00 Za ++ rodziców Kałuża i Wróblewski, dzieci z obu stron.
17.00 Za ++ Wiktorię i Antoniego Kaleta, trzech synów, synową, dusze
w czyśćcu cierpiące.

WTOREK, 08.12.2020 – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP:
7.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Pawła Granieczny, pokrewieństwo,
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Ku czci Niepokalanej w intencji Sióstr Maryi Niepokalanej,
wspólnoty Dzieci Maryi i ich rodzin.

ŚRODA, 09.12.2020:
7.00 Za ++ Jadwigę i Józefa Starok, Juliannę i Wilhelma Bauer,
pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ rodziców Annę i Stefana Jakubczyk, dziadków,
pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK, 10.12.2020:
7.00
17.00

Za ++ rodziców Martę i Norberta Bugdol, Gertrudę i Józefa Knura,
brata Łucjana Knura.
Za + Ryszarda Krzyżak w 2. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu
cierpiące.

PIĄTEK, 11.12.2020:
7.00
15.00
17.00

Za ++ rodziców Kazimierza i Bronisławę Zygadło, synową Marię,
pokrewieństwo.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Za ++ Piotra Kszuk, Bożenę i Stefana Stawinoga w rocznicę śmierci,
dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA, 12.12.2020:
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
17.00 Za ++ Mateusza Głombik w 6. rocznicę śmierci, pokrewieństwo,
dusze w czyśćcu cierpiące.

III NIEDZIELA ADWENTU, 13.12.2020 – Gaudete:
8.00 Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Częstochowskiej
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
i błogosławieństwo w intencji Łucji Bugdol z okazji 95. rocznicy
urodzin.
10.30 Za ++ córkę Edytę Koszorz-Oliwa w 11. rocznicę śmierci, dziadków,
dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Nieszpory.
17.00 Za ++ rodziców Helenę i Aleksandra Piliński, teściów Hildegardę i Jana
Kwaśny, szwagrów Herberta Depta, Andrzeja Kwaśny.

