
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   

 

PONIEDZIAŁEK 30.11.2020 – Święto Św. Andrzeja, Apostoła  

17.30 – Za ++ Ingeborgę i Alfreda Muc.  

 

WTOREK 01.12.2020  

17.30 – Za ++ Marię i Walentego Lewek, Irenę i Jerzego Maksyś, Marię i        

Franciszka Janus, Jerzego Sitek, Marię i Alfreda Bartosz, ++ z 

pokrewieństwa Janus, Lewek, Bartosz i Walencik.  

 

ŚRODA 02.12.2020  

17.30 – Za Parafian  

 

CZWARTEK 03.12.2020 – Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera  

16.30 – Za ++ Dorotę i Alfreda Żmija, ich rodziców, Różę, Bogdana, Andrzeja i 

Stanisława Kozioł, szwagrów Mieczysława, Jana, Leszka i Mariusza Kwas.  

 

PIĄTEK 04.12.2020 – Wspomnienie Św. Barbary, dziewicy i męczennicy  

07.00 – Za + Ks. Andrzeja Bartysiewicza – byłego proboszcza parafii WNMP w 

Lubecku 

10.00 – Do Bożej Opatrzności za przyczyną Św. Barbary z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Górników naszej parafii i ich 

rodzin.  

17.30 – Za ++ Gerarda i Bernarda Kuliś, Józefa i Rozalię Nowak, ++ z 

pokrewieństwa Nowak, Kuliś, Gorol, Ślimok.  

 

SOBOTA 05.12.2020  

17.30 – Za + Ks. Prałata Huberta Nalewaję.  

 

NIEDZIELA 06.12.2020 – II Niedziela Adwentu  

08.00 – Do Bożej Opatrzności przez Matkę Bożą z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Małgorzaty Wróbel z okazji 

50 rocznicy urodzin.  

10.00 – Za ++ Halinę Sojka, ojca Chryzostoma Golasz, teściów Helenę i 

Antoniego Sojka, szwagierkę, szwagrów, ++ z pokrewieństwa Sojka i 

Golasz.   

16.00 – Za ++ Rozalię i Alfreda Wachowskich, Andrzeja i Marcelinę Szołtysek, ++ 

dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa.   

 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

Dzisiaj po południu o godz. 15.30 nabożeństwo adwentowe z poświęceniem 

wieńców, lamp, lampionów, świec adwentowych i opłatków.  

 

Zachęcam do udziału w codziennych roratach o godz. 17.30, w czwartek o 16.30  

a w sobotę o 8.00 rano.  

 

Zachęcam wiernych do korzystania z Liturgii domowej, przygotowanej z myślą  

o wspólnej modlitwie przed i po posiłkach w rodzinach, w poszczególne niedziele 

adwentu. Odpowiednie materiały można pobrać przy wyjściu z kościoła.  

 

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

 

W piątek (4 grudnia) – przypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników. 

Msza Św. w ich intencji będzie odprawiona o godz. 10.00. Ks. Biskup na ten dzień 

udziela dyspensy od zachowania charakteru pokutnego tego dnia.  

 

W przyszłą niedzielę (6 grudnia) -zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na 

Wschodzie (zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski). 

Po południu o godz. 15.30 w czasie nabożeństwa adwentowego, spotkanie ze  

Św. Mikołajem.  

 

Do dzisiejszego numeru Gościa Niedzielnego załączono kalendarz ścienny na nowy 

rok.  

 

W sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania kościoła mieszkańców Kamienicy 

z ul. Lublinieckiej i Polnej. Bardzo proszę też Strażaków oraz inne chętne osoby, 

tak jak to miało miejsce kilka tygodni temu do posprzątania obejścia kościoła i 

cmentarza z liści.   

 

Dziękuję serdecznie za wysprzątanie kościoła na pierwszą Niedzielę Adwentu, za 

złożone ofiary, oraz modlitwę. Bóg zapłać!  

 

Ks. Rudolf Badura  

Proboszcz. 

 

 

 


