
 

➢ Dziś Druga Niedziela Adwentu. Kolekta niedzielna przeznaczona jest na potrzeby naszej 
parafii, natomiast przed kościołem odbywa się zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo adwentowe o 
godz. 16.00. Msze popołudniowe w naszym kościele o godz. 16.30, 18.00 i 20.00. 
➢ Opłatki wigilijne można nabyć po mszach u sióstr przed kościołem, natomiast w zakrystii 

są do nabycia Świece Wigilijnej Pomocy Caritas. Zapraszamy na msze roratnie, które są od-
prawiane od poniedziałku do piątku o godz. 6.45 rano. Dzieci zapraszamy z lampionami i za-
chęcamy do udziału w konkursach związanych z przeżywaniem rorat. Wzorem lat ubiegłych 
zachęcamy także ofiarodawców do składania w zakrystii słodyczy dla dzieci. Zachęcamy też 
do przyozdobienia domów tradycyjnymi symbolami adwentowymi: wieńcami, kalendarzami i 
lampionami. Dorosłych zapraszamy na mszę roratnią w piątki o 18.00. 
➢ Trwa akcja o nazwie Anioł Dobroci. Na dekoracji adwentowej są umieszczone gwiazdki, 

które symbolizuje konkretne dziecko potrzebujące pomocy, dla którego przygotowujemy 
paczkę świąteczną. Ci, którzy wylosowali gwiazdki proszeni są o zgłoszenie się w zakrystii. 
➢ W poniedziałek po mszy o godz. 8.15 spotkanie Legionu Maryi w Domku Maryi. Natomiast 

w czwartek 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP legion zapraszam na czu-
wanie modlitewne o godz. 12.00 do kościoła. 
➢ We wtorek do Oratorium zapraszamy na godz. 19.00 rodziców ósmoklasistów przygoto-

wujących się do bierzmowania w naszej parafii. Za tydzień dla ósmoklasistów przygotowują-
cych się do bierzmowania odbędzie się weekend Alpha dla Młodych. Prosimy wszystkich o 
modlitwę w intencji naszej młodzieży. Spotkanie Ruchu Szensztackiego w środę w Oratorium 
po Mszy św. o godz. 8.15.  W czwartek 0 19.00 zapraszamy na wykład Szkoły Biblijnej.  
➢ Odwiedziny z posługą sakramentalną chorych i starszych Parafian zostają z racji świąt 

przełożone na 16 i 17 grudnia. W sobotę spotkania ministrantów o 9.00, a o 10.00 spotkanie 
Dzieci Maryi, a po mszy wieczornej w Domku Maryi spotkanie Anonimowych Alkoholików. 
➢ W internecie i ordo oraz w gablotkach znajdziemy plany kolęd dla osób, które złożyły de-

klaracje. Pamiętajmy, że na podane w deklaracjach numery telefonów księża wcześniej dzwo-
nią i umawiają godziny wizyt. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową - w tym tygodniu poprowadzi grupa mężczyzn 
Żywego Różańca. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 
➢ Wraz z parafiami na Orłowcu i w Radoszowach pragniemy zorganizować na uroczystość 

Objawienia Pańskiego 6 stycznia Orszak Trzech Króli. Przejdziemy trasą od parkingu przy urzę-
dzie miasta ulicą Ofiar Terroru na rynek, na którym będzie wspólne kolędowanie przy żywej 
szopce. Poszukujemy mężczyznę i młodzież potrafiących jeździć konno. Bliższe informacje u 
proboszcza.  
➢ Osobom z Żywego Różańca składamy serdeczne podziękowania za ofiary, jakie złożyli 

na budowę naszego ołtarza i kaplicy Najświętszego Sakramentu oraz na cele misyjne. Jedno-
cześnie informujemy, że rekolekcje w Kokoszycach dla członków Żywego Różańca i innych 
ruchów maryjnych odbędą się w terminie od 13 do 16 lutego 2023 roku. Zapisy w kancelarii 
parafialnej, liczba miejsc ograniczona.  Wyjazd na pielgrzymkę do Svetego Kopecka i Oło-
muńca odbędzie się w sobotę 10 grdnia o godz. 7.00 z parkingu przed probostwem. 
➢ W sobotę 10 grudnia o godz. 19.00 odbędzie się w oratorium spotkanie wspólnoty Trud-

nych Małżeństw „Sychar” W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Jadwiga Sosna, Berta Bańczyk 
i Urszula Liskowiak. Wieczny odpoczynek… 

 
 

Słowo życia: 
4 grudnia 2022 –   II Niedziela Adwentu –  Mt3,1-12 
5 grudnia 2022 – Poniedziałek  - Lk5,17-26 

6 grudnia 2022 – Wtorek   - Mt18,12-14 
7 grudnia 2022 – Środa – Mt11,28-30 
8 grudnia 2022 – Czwartek    - Lk1,26-38 
9 grudnia 2022 – Piątek   - Mt11,16-19 
10 grudnia 2022 – Sobota – Mt17,10-13 
 
 

 

 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                              04.12.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Cecylię Zapa w 1 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za + Annę Musioł w 1 rocznicę śmierci.  
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary w intencji 

Górników, emerytów i rencistów górniczych i ich Rodzin. 
12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Hani z okazji 15 rocznicy urodzin z 

prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św.: Bartosz Wyporski, Emilia Ryszka. 
18.00 Msza św. Za ++ Pawła i Jadwigę Koczy. 
20.00 Msza św. Za ++ rodziców z obu stron Helenę i Franciszka Nosiadek, brata Hen-

ryka oraz Kazimierę i Alfreda Brachmańskich, syna Andrzeja. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                        05.12.2022 r.  

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Bożenę Rosa i najbliższą rodzinę oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące – dar od Bernadety Gajda, Zofii Mrozek i Michaliny Kajstra z rodzi-
nami.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Adolfa Widera we wspomnienie urodzin. 
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18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + siostrę Jadwigę Seman.  
2. Za + Szymona Marker w 2 rocznicę śmierci.  

 

WTOREK                                                                        06.12.2022 r.  

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Do Chrystusa Króla Najwyższego Arcykapłana w intencji 

księdza Alfreda Tatarzyn z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bło-
gosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Alfreda Krall w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Grażynę Żymełka we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Jadwigę Michałek w 10 rocznicę śmierci.  

 

ŚRODA – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK      07.12.2022 r. 
 

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Violettę Zimny.  
2. Za + Emilię Mrózek.  

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Krystiana Burda oraz Pawła Wolnego. 
18.00 Msza św. Do Chrystusa Króla Najwyższego Arcykapłana w intencji księdza 

Kamila Kiszewskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej. 

 

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP       08.12.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokala-

nie Poczętej w intencji Sióstr Służebniczek z okazji Patronalnego Święta z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Henryka Skupiń, jego ++ rodziców, teściów Jana i Krystynę, 

dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji Dzieci Maryi naszej parafii, ich rodziców i rodzeństwo. 
2. Do Chrystusa Króla Najwyższego Arcykapłana w intencji księdza Kamila Ki-
szewskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo 
Boże w pracy duszpasterskiej - dar od lektorów.    

PIĄTEK                                                                      09.12.2022 r. 

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za ++ Elżbietę i Eryka Pilny, ++ rodziców. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Reginę i Brunona Rupnik, wnuka Michała. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Stanisława Leks we wspomnienie urodzin. 
2. Za + dziadka Ignacego Buła w 50 rocznicę śmierci.  

SOBOTA                                                                        10.12.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Filipa z okazji urodzin z prośbą o 

światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla ca-
łej rodziny. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Żywy Różaniec 
mężczyzn oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za ++ Annę i Hermana Klimek oraz za ++ Józefę i Augustyna Górec-
kich w kolejną rocznicę śmierci. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Zanibol z okazji 70 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary i Sebastiana Kowoll z okazji zawar-
cia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

Po Mszy św. ślub: Barbara Kowoll – Sebastian Kowoll 
 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                     11.12.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  

7.00 Msza św. Za + Zygmunta Luleczka w 1 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli z okazji 80 rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę Malcharczyk. męża Jana Dragon 
oraz brata Jana Malcharczyk. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Pawełek z okazji 90 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

Po Mszy św. chrzest: Liliana Karcz 
16.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.30 Msza św. Za + Jadwigę Sosna – dar od Mikołaja z żoną Lidką wraz z córkami 

Julią i Nikolą. 
Po Mszy św. chrzest: Weronika Sobota 

18.00 Msza św. Za ++ Anielę i Józefa Korzuch. 
20.00 Msza św. Za + Franciszka Węglorz w 10 rocznice śmierci. 


