OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10 grudnia 2017
II Niedziela Adwentu

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii,
a przed drzwiami kościoła panie z Zespołu Charytatywnego
zbiorą ofiary na Pomoc Kościołowi na Wschodzie
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na Nieszpory.
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Obchody liturgiczne tygodnia:
- w środę wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy;
- w czwartek wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i dK.
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Dziś kolęda na ul. Gliwickiej 107-83 i 153-111.
W najbliższym tygodniu odwiedzimy parafian:
poniedziałek, 11 grudnia:
1. Pośpiecha (od końca)
2. Macieja 9, 7, 8, 6, 4, 5a, 5, 3a, 3
wtorek, 12 grudnia:
1. Marcina (od końca)
2. Szewczenki i Gliwicka 96-80
środa, 13 grudnia:
1. Gminna (od początku) i Anioła (od początku)
2. Zamułkowa (od końca) i Klimczoka 7-1
czwartek, 14 grudnia:
1. Zarębskiego 13-3
2. Zarębskiego 15 i 14-4
piątek, 15 grudnia:
1. Janasa 1-19
2. Janasa 2-18
sobota, 16 grudnia:
1. Janasa 3a (1-44)
2. Janasa 3a (92-45)
niedziela, 17 grudnia:
1. Janasa 15a (44-1)
2. Janasa 15a (45-88)
Informujemy, że dodatkowa kolęda dla tych, którzy w podanych terminach nie mogą
przyjąć odwiedzin duszpasterskich, odbędzie się w niedzielę 14 stycznia 2018 r.
Zgłoszenia w kancelarii parafialnej. Początek odwiedzin duszpasterskich w dni
robocze o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o 15.00. Plan kolędy wywieszony jest
w gablotce oraz zamieszczony na stronie internetowej.
W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Bożemu Miłosierdziu.
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W przyszłą niedzielę III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości (Gaudete).
Młodzież oazowa zachęca do nabycia pierniczków świątecznych domowej roboty,
które będzie sprzedawać tego dnia po Mszach św. Zebrane ofiary zasilą budżet
przeznaczony na letnie rekolekcje oazowe.
Kolekta niedzielna przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
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Pod chórem i w kancelarii można nabyć opłatki wigilijne za dobrowolną ofiarę oraz

świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom – duże w cenie 12 zł i małe w cenie 5 zł.
Do nabycia również Kalendarz „Z tej ziemi” w cenie 20 zł.
6

W kancelarii parafialnej są jeszcze bilety na koncert „Betlejem w Spodku”, który
odbędzie się w piątek 29 grudnia br. Bilety w cenie 40 i 60 zł.

7

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Jerzy Dudek
+ Mirosław Stanik
+ Maria Nosek
Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 grudnia 2017
I Niedziela Adwentu
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

Dziś rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście
Pana. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Na ołtarzu św.
Barbary jest wyłożona księga trzeźwości, w której można zadeklarować swoją
abstynencję. O godz. 15.00 zapraszamy na Nieszpory.

2

Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki
archidiecezji;
- w środę wspomnienie dowolne św. Mikołaja, bpa;
- w czwartek wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK;
- w piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
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Od jutra zapraszamy wszystkich Parafia, a szczególnie dzieci na Msze św. roratnie,
które w naszej parafii będą od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W związku
z Roratami przez cały Adwent we wtorki nie będzie Nowenny do MB Nieustającej
Pomocy. Do końca grudnia w tygodniu Msze św. wieczorne o godz. 17.00.
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Od dziś rozpoczynamy w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie – kolędę.
Plan kolędy wywieszony jest w gablotce oraz zamieszczony na stronie internetowej
i w Podporze Rodzin (cz. I).
Początek odwiedzin duszpasterskich w dni robocze o godz. 16.00, a w soboty
i niedziele o 15.00.
Dzisiaj odwiedzimy mieszkańców ulicy 18 Sierpnia 12a, 12, 10b, 10a oraz
18 Sierpnia 10, 8b, 8a, 8.
W najbliższym tygodniu odwiedzimy parafian:
wtorek, 5 grudnia:
1. 18 Sierpnia 7a, 7, 5a, 5
2. 18 Sierpnia 4b, 6a, 6, 4a
środa, 6 grudnia:
1. 18 Sierpnia 2, 2a, 4, 2b
2. 18 Sierpnia 3a, 3, 1a, 1
czwartek, 7 grudnia:
1. Narutowicza 9, 9a, 15, 15a
2. Narutowicza 7a, 7, 5b, 5a
piątek, 8 grudnia:

1. Narutowicza 6, 3b, 3a, 3
2. Narutowicza 2, 2a, 6, 8, 10-20, 11, 13
sobota, 9 grudnia:
1. Gliwicka 49 – 81
2. Gliwicka 74 – 52 i Żelazna
niedziela, 10 grudnia:
1. Gliwicka 107 – 83
2. Gliwicka 153 - 111
Informujemy, że dodatkowa kolęda dla tych, którzy w podanych terminach nie mogą
przyjąć odwiedzin duszpasterskich, odbędzie się w niedzielę 14 stycznia 2018 r.
Zapisy w kancelarii parafialnej.
5

Jutro o godz. 9.00 zapraszamy wszystkich górników, pracowników kopalń i ich
rodziny na Mszę św. ku czci św. Barbary. Po Mszy św. o 10.15 grono pedagogiczne,
rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach Załężu zapraszają na
Biesiadę Barbórkową, która odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Wolskiego 3.

6

W piątek będziemy przeżywali Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Na Mszę św. o godz. 17.00 wyjątkowo przychodzimy bez lampionów. Zapraszamy jak
zwykle wszystkie dzieci, a szczególnie Dzieci Maryi wraz z rodzicami i rodzeństwem,
a także dzieci przygotowujące się do przyjęcia Wczesnej Komunii św.
Podczas tej liturgii w grupie Dzieci Maryi jedne otrzymają medaliki Niepokalanej,
a wszystkie złożą ślubowanie wierności Maryi. Nastąpi również poświęcenie
medalików dzieciom wczesnokomunijnym.
Zachęcamy również do udziału w tej Mszy św. pozostałe nasze grupy parafialne
czczące Maryję Niepokalaną – Młodzież Oazową oraz członków Żywego Różańca.
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W przyszłą niedzielę II Niedziela Adwentu. W dniu tym przypada również Światowy
Dzień Palenia Świec - na całej kuli ziemskiej, kolejno w każdej strefie czasowej
o godz. 19.00 zapalane są światełka w intencji zmarłych dzieci.
W naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się
w intencji wszystkich zmarłych dzieci. Zapraszamy na nią szczególnie rodziców,
którzy stracili swoje dzieci przedwcześnie - w wyniku choroby, wypadku lub
poronienia. Prosimy przynieść ze sobą znicze, które będzie można zapalić po Mszy
św. na Grobie Dzieci Utraconych lub pod Krzyżem na naszym cmentarzu.
Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, a przed drzwiami
kościoła panie z Zespołu Charytatywnego zbiorą ofiary na Pomoc Kościołowi na
Wschodzie. Jest to akcja ogólnopolska.
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W zakrystii i kancelarii parafialnej są do nabycia lampiony roratnie dla dzieci w cenie
17 zł. Pod chórem można nabyć opłatki wigilijne za dobrowolna ofiarę oraz świece
Wigilijnej Pomocy Dzieciom – duże w cenie 12 zł i małe w cenie 5 zł.
Do nabycia również Kalendarz „Z tej ziemi” w cenie 20 zł.
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Młodzież oazowa zachęca do nabycia pierniczków świątecznych domowej roboty,
które będzie sprzedawać po Mszach św. w niedzielę 17 grudnia. Zebrane ofiary zasilą
budżet przeznaczony na letnie rekolekcje oazowe.
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IV edycja koncertu „Betlejem w Spodku” odbędzie się w piątek 29 grudnia br. Pośród
wykonawców nie zabraknie m.in. Beaty Bednarz, Natalii Kukulskiej, Katarzyny Moś,
Mieczysława Szcześniaka, Igora Herbuta oraz muzyków AUKSO i Orkiestry
Kameralnej Miasta Tychy. Spotkajmy się razem, aby zaśpiewać Jezusowi,
narodzonemu w Betlejem. Bilety w cenie: 40 zł i 60 zł do nabycia w kancelarii
parafialnej. Spotkamy się na rodzinnym koncercie, aby nie tylko wspólnie kolędować,
podzielić się opłatkiem, ale przede wszystkim wziąć udział w wyjątkowym, pełnym
świątecznego ciepła wydarzeniu muzycznym.
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W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Stanisław Bizan
+ Krystyna Siarkowska
+ Kazimierz Dziki
+ Franciszek Bąk
Wieczny odpoczynek…

