PONIEDZIAŁEK – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
04-12-2017
08.00 – za + rodziców Helenę i Ignacego Matyl, Edwarda Klyta i Waltra Maruszczyk oraz ++ z rodzin Matyl, Klyta,
Buchenfeld, Nowak
10.00 – przez wstawiennictwo św. Barbary w int. górników i ich rodzin, prosząc o potrzebne łaski
18.00 – 1/ za + mamę Otylię na pamiątkę 90 r. urodzin, ojca Karola, Józefa, ciocię Matyldę, babcie, dziadków, szwagra i
pokrew.
2/ za + Rajmunda Grzesik (int. od sąsiadów)
WTOREK
05-12-2017
08.00 – za + męża Jana, rodziców, teściów, dziadków
18.00 – 1/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Niust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze
dla Marii, Krzysztofa i Andrzeja Babiak
2/ na pamiątkę 90 r. urodzin zmarłej mamy, prosząc o radość życia wiecznego
3/ za ++ rodziców Elżbietę i Piotra
ŚRODA – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
06-12-2017
08.00 – za + Leona w 3 r. śmierci, rodziców Jadwigę i Franciszka, teściów Alinę i Benedykta, bata Pawła, dziadków z
obu stron
17.30 – Nowenna do Naszej Panienki
18.00 – 1/ za ++ rodziców, teścia i dziadków
2/ za + Mikołaja Brzezina na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, Antoniego Miodek i pokrew.
3/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o
zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Pauliny z okazji urodzin
CZWARTEK – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
07-12-2017
08.00 – 1/ za ++ rodziców Marię i Jerzego, brata Henryka, dziadków i pokrew.
2/ wolna
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 – 1/ za + Marcina Wieczorek, Mikołaja i Klarę Miodek, 2 synów, Antoniego i Irmgardę Miodek, Wiktora Wylężek
i 2 żony, Ignacego i Pelagię Wieczorek, 4 synów, córkę, zięcia i synową
2/ za ++ Różę i Wiktora Wylenżek, ++ z rodzin Wylenżek i Miodek
PIĄTEK – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
08-12-2017
08.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze
dla Danuty i córki Sylwii z okazji urodzin
12.00 – 13.00 – „Godzina Łaski”
16.00 – w int. Dzieci Maryi
18.00 – 1/ w int. Różańca Rodziców za Dzieci
2/ za + Łucję Machura w rocznicę śmierci
SOBOTA
09-12-2017
08.00 – za + córkę Izabelę i syna Rajmunda
18.00 – 1/ za + męża Pawła Strzelczyk w 20 r. śmierci
2/ za ++ rodziców Franciszka i Agnieszkę Kloza i pokrew.
3/ za + Małgorzatę Siwy, Zygmunta Siwy, ++ z pokrew. Siwy i Konopka
NIEDZIELA II ADWENTU
10-12-2017
08.00 – 1/ za + męża Gerarda Badura w 5 r. śm., rodziców, córkę, 2 synów, 2 zięciów i wnuczkę oraz ++ z pokrew.
2/ za + Szczepana Drzyzga na pamiątkę urodzin
10.00 – za + Stanisława Trawińskiego, Jana i Jadwigę Tobor, Irenę Trawiński, Teresę Solipiwo, Henryka Solik
11.30 – 1/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Piekarskiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże
błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Piotra Gazda z okazji 18 r. urodzin
2/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety z okazji urodzin i dla córki Beaty z okazji urodzin oraz o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
16.00 – w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Mateusza Jadczyk, Bartosza Michalik, Zofii Hoika
17.00 – G.F. Haendel – Oratorium „Mesjasz” (z cyklu całorocznych koncertów muzyki dawnej na Śląsku Annum
Festival)

NIEDZIELA I ADWENTU
03/12/2017
08.00 – za + Wilhelma Jeleń, Martę Rudek, Martę Tomys, Elżbietę Glowieńko, ++ z rodzin Faber, Skutnik, ++ kapłanów,
ks. Wiktora Sojkę, dusze w cz.c. (int. od koleżanki Basi)
10.00 – 1/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o
dalsze dla Mariusza Misz z okazji 50 r. urodzin /TD/
2/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elfrydy Trawińskiej z okazji 92 r. urodzin /TD/
11.30 – za + Helmuta Mańka w 5 r. śm., jego rodziców Józefa i Gertrudę Mańka, siostry, braci, szwagrów, dusze w cz.c.
15.00 – Nieszpory
16.00 – 1/ za + Pawła Dudek w rocznicę śmierci
2/ Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wilhelma Michalskiego z okazji 75 r. urodzin /TD/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1/ Dziś na 15.00 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
2/ Od jutra rozpoczynamy RORATY. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Mszę Św. roratnią na g. 18.00, szczególnie
dzieci z lampionami (lampiony do nabycia w zakrystii, cena 20 zł).
3/ W poniedziałek – wspomnienie św. Barbary. Wszystkich górników i ich rodziny zapraszamy na Mszę św. „barbórkową” o
godz. 10.00.
4/ Spotkania przed bierzmowaniem kl. III gimn.: poniedziałek o 16.30 – chłopcy, wtorek o 16.30 – dziewczyny.
5/ W środę o 17.30 – Nowenna do Naszej Panienki.
6/ W czwartek o 17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, do której zachęcamy parafian i gości.
O 19.00 w KCK Opoka – spotkanie z rodzicami dzieci I-Komunijnych.
7/ W piątek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w tym dniu o 8.00, 16.00 i 18.00. Nie będzie w tym dniu
rorat. Na Mszę Św. o 16.00 zapraszamy wszystkie Dzieci Maryi oraz dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii
Świętej (dzieci otrzymają medaliki). Zapraszamy parafian do uczestnictwa we Mszy Św. w tym dniu. Od godz. 12.00 do
13.00 przeżywać będziemy „Godzinę Łaski” – w kościele będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. W piątek o 19.00 –
adwentowe spotkanie z młodzieżą (w KCK Opoka).
8/ W sobotę o 16.00 – próba zespołu Gaudeamus.
9/ Serdecznie zapraszamy parafian i gości do KCK Opoka, do Sali „Emaus”, do obejrzenia wystawy dotyczącej naszej parafii –
albumy, kroniki i inne pamiątki. Będzie można również zakupić kawę oraz coś „do kawy”.
10/ W przyszłą niedzielę nie będzie w naszym kościele nieszporów z racji Odpustu w parafii św. Mikołaja w Reptach Śl.
Tam nieszpory o 15.30.
W przyszłą niedzielę o 17.00 zapraszamy na koncert z cyklu Annum Festival – oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla.
11/ Dziś po Mszach Św. odbędzie się kiermasz adwentowy przygotowany przez młodzież, która pragnie udać się na ŚDM do
Panamy. Będzie można nabyć wieńce adwentowe i różne ozdoby, a dochód przeznaczony będzie na pomoc finansową dla
udających się na ŚDM.
12/ Kolekta w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. Po Mszach Św. odbędzie się zbiórka na „Kościół na Wschodzie”.
13/ Osoby, które zapisały się na film „Dwie korony” mogą w zakrystii odbierać bilety. Seniorzy otrzymają bilety w środę na
spotkaniu. Projekcja rozpoczyna się o 12.00 w TCK, dojazd we własnym zakresie.
14/ W dniach 9 i 10 XII odbędzie się sprzedaż pierników świątecznych organizowana przez Caritas naszej parafii.
15/ Prosimy o udostępnianie zdjęć osób zmarłych w tym roku w celu umieszczenia ich w świątecznym wydaniu naszego
kwartalnika „Przemienienie”.
16/ Osoby, które chciałyby podarować na święta choinki do kościoła proszone są o zgłoszenie się w kancelarii.
17/ Wolne intencje mszalne: 20 XII – 8.00 // 25 XII – 8.00, 10.00 // 28 XII – 9.00 // 29 XII – 8.00 // 30 XII – 8.00 //
31 XII – 16.00.
18/ Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – Gościa Niedzielnego, Przemienienie, Anioł Stróż, Tak-Rodzinie.
Z tyłu kościoła można również nabyć książki o naszej parafii oraz świece Caritas, kartki, opłatki. W przyszłą niedzielę
będzie można nabyć nowy kalendarz parafialny z wydarzeniami.

