
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

 
PONIEDZIAŁEK 14.12.2020 – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora 

Kościoła. 

17.30 – Za Parafian  

 

WTOREK 15.12.2020  

17.30 – Za ++ w miesiącu listopadzie, + Stanisławę Zborowską, + Piotra Piech,   + Annę 

Biadacz.  

 

ŚRODA 16.12.2020  

17.30 – Za ++ Stefana, Piotra, Zofię Skiba, Pawła, Helenę Faltin, synów Ewalda, 

Augustyna z żoną Dorotą, Adelajdę i Alfreda Cogiel, ++ z pokrewieństwa Skiba 

i Faltin.  

 

CZWARTEK 17.12.2020  

16.30 – Za + Józefa Kłosek, ++ rodziców Marię i Jana, braci Eugeniusza i Alojzego, 

Joannę Kłosek, Łucję i Józefa Pełka, brata Jana, ++ kapłanów, sąsiadów.  

 

PIĄTEK 18.12.2020  

17.30 – Za ++ Łucję Bursy, teściów Dorotę i Franciszka, szwagrów Henryka i Zygmunta, 

Krystynę i Romana Proszowskich, Cecylię i Rudolfa Opiełka, ++ z 

pokrewieństwa Bursy, Polny, Opiełka i Burzyk.  

 

SOBOTA 19.12.2020  

08.00 – Za ++ Elżbietę i Ernesta Badura oraz ++ z pokrewieństwa.  

17.30 – Za ++ Teresę i Krystynę Zok, Franciszka i Marię Zok, syna Pawła, Helenę i 

Alfonsa Opiełka, Leona Stanchły, Herberta Gorol, ++ z pokrewieństwa 

Rurański, Kuś oraz ++ teściów.                                                                        Po 

Mszy Św. Chrzest Neli Magdaleny Baron. 

 

NIEDZIELA 20.12.2020 – IV NIEDZIELA ADWENTU  

08.00 – Za ++ Tomasza i Franciszkę Burzyk, córkę Annę, zięciów, synową Barbarę, 

Józefa i Józefę Słota, dwóch synów, synowe, zięcia Henryka,  ++ z 

pokrewieństwa.    

10.00 – Za Parafian.  

15.30 – Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem szopek bożonarodzeniowych i 

figurek Dzieciątka Jezus. 

16.00 – Za ++ Antoniego, Alojzego, Helenę, Andrzeja, Anielę Opiełka, Edwarda 

Waloszek, Klarę Chrust, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 

Dzisiaj o godz. 15.30 nabożeństwo adwentowe.  

Po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 17.00 spotkanie budowniczych stajenki w zakrystii.  

 

Przed świętami pragnę odwiedzić chorych z Komunią Świętą. Mając na względzie 

trudną sytuację związaną z pandemią proszę, aby zapraszano mnie do tych osób, 

które nie mają oznak chorobowych wskazujących na COVID-19, oraz osób co do 

których istnieje obawa zagrożenia życia. Chorych proszę zgłaszać telefonicznie 

(34/357-90-23) w poniedziałek lub wtorek w godz. od 10.00 – 12.00.  

Pozostałych chorych odwiedzę niezwłocznie po ustaniu pandemii.  

 

Wg ostatnio pozyskanych informacji z Sanepidu, osoby posługujące przy ołtarzu 

(ministranci, kościelni, organista) nie wliczają się do ogólnej liczby osób mogących 

przebywać w kościele. W związku z tym od poniedziałku proszę wszystkich 

Ministrantów, Dzieci Maryi oraz Kandydatów do włączenia się w służbę przy ołtarzu.  

 

W gablotce oraz Internecie publikujemy terminy wolnych intencji mszalnych. Intencje 

proszę zgłaszać telefonicznie (34/357-90-23) w poniedziałek lub wtorek w godz. od 

10.00-12.00.  

 

W czwartek (17 grudnia) urodziny Papieża Franciszka. Pamiętajmy w modlitwach o 

Ojcu świętym.  

 

W piątek (18 grudnia) urodziny Biskupa Gliwickiego Jana Kopca. Pamiętajmy w 

modlitwach o Księdzu Biskupie.   

 

Zachęcam parafian do odbycia spowiedzi przed świętami. Okazja do niej w dni 

powszednie pół godz. przed każdą Mszą Św., oraz dodatkowo w czwartek od 15.00 do 

mszy roratniej oraz w piątek od godz. 16.00 do mszy roratniej.  

 

Ze względu na wyjątkowość czasu, w którym żyjemy tegoroczna Pasterka będzie 

odprawiona o godz. 21.00 i transmitowana w Internecie po to, aby wszyscy parafianie 

mogli w niej uczestniczyć zwłaszcza osoby starsze i chore.  

 

Bardzo serdecznie dziękuję Paniom za wysprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę, 

Panu, który zasponsorował oraz bardzo starannie dokonał wymiany wycieraczek 

przed wejściem do kościoła oraz osobom, które wykazały dużo troski o obejście 

kościoła i plebanię i za posługę w zakrystii i kancelarii. Bóg zapłać!  

 

Do sprzątania kościoła zapraszam mieszkańców Kamienicy z ul. Długiej i Wolności.  

 

 

Ks. Rudolf Badura  

Proboszcz 


