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Dzisiaj rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do abstynencji
od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Trzeźwości
wystawionej z tyłu kościoła.
Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii – na opał.
Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30.
Obchody liturgiczne tygodnia:
poniedziałek – święto św. Andrzeja, apostoła,
czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera,
piątek – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki archidiecezji,
niedziela – II niedziela Adwentu.
Zapraszamy na Msze św. roratnie – od poniedziałku do soboty o godz. 7.00.
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.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do korzystania
z sakramentów świętych.
Górników zapraszamy na Mszę św. z okazji wspomnienia św. Barbary w piątek o godz. 9.30.
W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Żywego
Różańca. Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
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.
Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii, z kolei przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
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!
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego.
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I NIEDZIELA ADWENTU
Dzisiejsze czytania: (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7); (Ps 80, 2ac i 3b. 15-16.
18-19); (1 Kor 1, 3-9); Aklamacja (Ps 85, 8); (Mk 13, 33-37);

Słowa Ewangelii wg św. Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie,
czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się
w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom
staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie,
a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc,
bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy
o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co
wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!". Oto
Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
XXXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.11.2020 – I Niedziela Adwentu:
8.00 Za ++ Leona Wochnik, rodziców Szczepana i Augustynę Pisarskich,
siostrę Cecylię, teściów Adolfa i Małgorzatę Wochnik, syna Helmuta,
dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Za ++ Wiktora Malon w 13. rocznicę śmierci, rodziców, dusze
w czyśćcu cierpiące.
16.30 Nieszpory.
17.00 Za ++ rodziców Klarę i Wilhelma Myśliwiec, siostrę Ingrid, szwagrów
Czesława i Benedykta, dziadków, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu
cierpiące.

PONIEDZIAŁEK, 30.11.2020 – święto św. Andrzeja, apostoła:
7.00 Za ++ Jana Fojcik, rodziców z obu stron, pokrewieństwo, dusze
w czyśćcu cierpiące.
17.00 1. Za ++ Leona Gawliczek, rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Msza św. 30-dniowa:
Za ++ Mieczysława Jania, Zofię Paluch, Gintera Gawlica, Anielę
Zdziebko, Krystynę Sklany.

WTOREK, 01.12.2020:
7.00 Za + Oskara Świerczek.
17.00 Za ++ rodziców Bertę i Izydora Machowskich, dusze w czyśćcu
cierpiące.

ŚRODA, 02.12.2020:
7.00 Za ++ Stefana Szołtys w 10. rocznicę śmierci, rodziców Marię
i Alfonsa Szołtys i Pieła.
17.00 Za ++ Leona Zdrzałek, żonę Elżbietę, córkę Teresę, pokrewieństwo
Zdrzałek, Zając, dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK, 03.12.2020 – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera:
7.00
17.00

Za ++ męża Huberta Gołeczka w rocznicę śmierci.
Za ++ Martę i Konrada Herman, syna Benedykta, pokrewieństwo
Herman, Warcok.

PIĄTEK, 04.12.2020 – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy,
patronki archidiecezji:
9.30
15.00
17.00

Do Opatrzności Bożej za orędownictwem św. Barbary w intencji
wszystkich górników i ich rodzin.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Za ++ Emila Dreja w 9. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, dusze
w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA, 05.12.2020:
7.00 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
17.00 Za ++ Waldemara Pawełek w rocznicę urodzin, syna Krystiana,
rodziców Helenę i Jana Pawełek, teściów Walerię i Józefa Cienciała,
szwagra Huberta.
Błogosławieństwo rocznego dziecka Korneliusza Pendzich.

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.

