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1. Dziś rozpoczynamy ADWENT. Jest to czas przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia - na pierwsze przyjście Zbawiciela; ale równocze-
śnie jest czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu świata. 
Wzorem oczekiwania jest dla nas Maryja. Roraty będą odprawiane  
w dni powszednie o godz. 18.00, tylko w soboty o godz. 7.00. Zachę-
camy do licznego udziału, szczególnie dzieci, które zaopatrzone  
w lampiony będą uczestniczyć w procesji na początku Mszy św. Ja-
ko potwierdzenie uczestnictwa  otrzymają plansze z naklejkami. 

2. W dniu dzisiejszym odbędą się spotkania przygotowujące do sakramen-
tu bierzmowania. Po mszy św. o godz. 10.30 spotkanie w domu para-
fialnym będzie miała młodzież z klas VII Szkoły Podstawowej. Na-
tomiast młodzież z klas VIII zapraszamy na spotkanie w kościele po 
mszy św. o godz. 12.00. 

3. Adwent rozpoczyna nowy rok duszpasterski. Tradycyjnie w tym 
czasie podejmujemy dar abstynencji od alkoholu i inne postanowie-
nia adwentowe. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek,  30.12,  święto św. Andrzej Apostoła 
- w piątek, 03.12, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 
- w sobotę,  04.12,  wspomnienie św. Barbary, Patronki Górników 

5. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej 
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapraszamy do 
modlitwy. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.30. oraz w piątek od godz. 
6.30 do 7.00 oraz od 17.00 do 18.00.  

7. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające NMP za grzechy 
świata rozpocznie się o godz. 17.15, a zakończy się udzieleniem Ko-
munii Św. 

8. W przyszłą niedzielę, 5.12, zmiana tajemnic różańcowych po Mszy 
św. o godz. 7.00. 

9. Za tydzień poświęcimy opłatki, którymi będziemy się dzielić przy 
wigilijnym stole. Następnie opłatki będą rozprowadzane przez 
przedstawicieli Rady Parafialnej po Mszach św. w przedsionku ko-
ścioła. Opłatek wigilijny z parafii to znak jedności ze wspólnotą pa-
rafialną, którą łączy jeden cel-wspieranie się na drodze do nieba. Ofiary, 
jakie będą składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na nowe ławki 
w kościele. 

10.Od przyszłej niedzieli możemy zakupić świece wigilijne (duże 15 zł., 
małe 6 zł.) 

11.Za tydzień będziemy przeżywać Dzień modlitwy za Kościół na 
Wschodzie. Zostanie przeprowadzona także zbiórka do puszek na 
ten cel. 

12.Dziękujemy rodzinom, które napełniły torby miłosierdzia artykuła-
mi spożywczymi. Zostaną one rozdane osobom potrzebującym  
w naszej parafii. 

13.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosi-
my mieszkańców z ul.  Podmiejskiej: od nr 8/6 do nr 11.  

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygo-
dnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł. 

 

o g ł o s z e n i a:  

I NIEDZIELA ADWENTU Z inicjatywy parafian i  za zgodą ks. Pro-
boszcza powstał w naszej parafii  Aposto-
lat Pielgrzymującej Matki Bożej.  Aposto-
lat ten rozwinął się w oparciu o Ruch 
Szensztacki 
poprzez mi-
syjną posłu-
gę brazylij-
skiego ojca 
rodziny  
a następnie 
diakona Jana 
Luisa Pozzo-
bon. Od roku 
1950 przez 
35 lat  wę-
drował on 
niosąc ważą-
cy 10 kg ob-
raz  w kształ-
cie kapliczki 
z Szensztatu (miejscowość k. Koblencji  
w Niemczech)  przemierzając ponad 
140 000 km. W ten sposób z obrazem Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej docierał  
do pojedynczych osób i rodzin a także  
szkół  i  instytucji. Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi  
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową po-
sadzkę w naszym kościele. Na stronie in-
ternetowej parafii  można w łatwy sposób 
przyczynić się do sfinansowania tej inwe-
stycji. Tam też można śledzić postęp prac 

za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej 
pory udało nam się zebrać: 153 325 zł.  
z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

Pokarm na drogę  
           (życia) 

 

„Czuwajcie więc i módlcie się 
w każdym czasie. ” /Łk 21,36/ 

 

Jezus zachęca nas do czuwania, aby-
śmy byli gotowi, kiedy On ponownie 
przyjdzie. Nie wiemy kiedy przyjdzie, 
dlatego wciąż trzeba być gotowym na Jego 

przyjście. Pomocna w tym jest nasza mo-
dlitwa, która prowadzi do celu naszej wę-
drówki, jakim jest Jego królestwo.  

APOSTOLAT PIELGRZY-

MUJĄCEJ MATKI BOŻEJ 
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INTENCJE MSZALNE  

29.11 – 05.12 
 

Poniedziałek (29.11)  

1/ †Ks. Stanisław Mac- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woźniak- od rodziny 
Holików  
Wtorek (30.11)  

1/ †Ks. Stanisław Mac- zakończenie 
Mszy greg.  

2/ †Eugeniusz Woźniak- od Juliana  

Środa (01.12) 

1/ W intencji próśb i podziękowań 
do Matki Bożej Częstochowskiej  

2/ Dziękczynna w rocznicę urodzin 
mamy Karoliny Zarosa z prośbą  
o błogosławieństwo Boże 
Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Małgorzaty  
i Jerzego Krzysztofińskich  
Czwartek (02.12)  

1/ †Eugeniusz Woźniak- od Juliana  

2/ †Emilia Filip - od rodziny Śmiglów  

Poza parafią: 

†Tadeusz Zięba- od Alicji i Janusza 
Lubas  

Piątek (03.12)  

godz. 7.00 

†Emilia Filip- od uczestników po-
grzebu  
godz. 18.00 

1/ †Bronisława, Józef Czarnik  

2/ †Eugeniusz Woźniak- od wnuczki 
Eweliny z rodziną   

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Andrzeja Paśko  

Sobota (04.12) 

godz. 7.00 

1/ †Emilia Filip - od uczestników 
pogrzebu  
godz. 18.00 

1/ †Stefan Rzeszutko   

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba-od Małgorzaty  
i Andrzeja Miąsik  
Niedziela (05.12) 

godz. 7.00  

†Emilia Filip - od uczestników  
pogrzebu  
Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od rodz. Warzo-
chów ze Smolenia  
godz. 9.00  

†Eugeniusz Woźniak- od rodziny Sło-
tów i Emilii Fedorczyk   
godz. 10.30  

†Stanisława Oliwa- 4 rocznica  
śmierci   
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Wiesław Puc- 2 rocznica śmierci   

„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”  

APOSTOLAT PIELGRZYMUJĄCEJ MATKI  

BOŻEJ. Ciąg dalszy... 
W ramach parafii raz w miesiącu na kil-
ka dni obraz-kapliczka nawiedza domy 
rodzin lub osób, które tworzą krąg. Mat-
ka Boża przybywa aby ożywiać i ewan-
gelizować nasze wspólnoty, nieść radość 
i pocieszenie. Przybycie do nas Matki 
Bożej jest szczególną okazją, aby odkryć 
wartość modlitwy całej rodziny, ode-
rwać się od codziennych zajęć a czas 
ofiarować Matce i Jej Synowi. Zaprasza-
my do uczestnictwa w tym ewangeliza-
cyjnym ruchu, który rozwija się już  
w ponad 90 krajach świata. W  Polsce 

istnieje ponad 2000 kręgów. Zapraszamy 
do uczestnictwa w tej pięknej idei. Wię-
cej informacji: www.szensztat.pl/.  

Uczestnicy  Kręgu 

 „Posłani w pokoju Chrystusa”– to 
temat programu duszpasterskiego Ko-
ścioła w Polsce na rok 2021/2022. Roz-
pocznie się w pierwszą niedzielę adwen-

tu.. Jest on finałem trzyletniego progra-
mu poświęconemu eucharystii. Trzyletni 
program duszpasterski Kościoła w Pol-
sce na lata 2019-2022 realizowany jest 
pod hasłem "Eucharystia daje życie". 
Pierwszy rok przebiegał pod hasłem 

"Wielka tajemnica wiary". Tematem 
drugiego były słowa – "Zgromadzeni na 
świętej wieczerzy", a trzeciego roku, 
rozpoczynającego się wraz z adwentem 
jest temat "Posłani w pokoju Chrystusa". 
Założenia trzeciego roku duszpasterskie-
go to ukazanie konsekwencji naszego 
czerpania z eucharystii, przyjmowania 
Jezusa w komunii świętej. Jesteśmy zo-
bowiązani, by Nim żyć i dzielić się na-
szą wiarą z innymi. Musimy uświadomić 
sobie potrzebę kształtowania euchary-
stycznego stylu życia, w tym zwłaszcza 

zwrócenia uwagi 
na świętowanie 
niedzieli , by nie 
ograniczało się 

ono tylko do tej 
jednej godziny, 
kiedy to idziemy 
do kościoła na 
niedzielną mszę 
św. Oby nasze 

chrześcijańskie 
domy stawały 
się wspólnotą  
i szkołą komu-
nii, by była  
w nich obecna 
modlitwa domowników. Biblijne motto: 
„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na we-
wnętrzny związek pomiędzy euchary-
stycznym stylem życia a misją udzielaną 
wiernym w ramach każdej Mszy św. 

D. Frańczak  

ADWENT - NOWY ROK LITURGICZNY  
To czas, kiedy czekamy na Boże Naro-
dzenie, ale i na koniec czasów, czyli 
powtórne przyjście Pana Jezusa na 
ziemię. Czas Adwentu przypomina 
nam też, że całe nasze życie jest Ad-
wentem, drogą, którą zmierzamy na 
spotkanie z Panem Jezusem.  
Wieniec adwentowy. Przygotowany 
z zielonych gałązek jodły albo świerka 
a na nim cztery świece. W kolejne nie-
dziele Adwentu zapala się kolejną 
świecę.  
Roraty. To Msze wotywne, ku czci 
Najświętszej Maryi Panny. Nazwa 
"roraty" pochodzi od adwentowej pie-
śni Rorate caeli – „Niebiosa, spuście 
rosę”, oraz od słów proroka Izajasza 
(por. Iz 45,8).     vvvvvvvvvvvvvvvvv 
Roratka. To biała świeca zapalana 

podczas 
Rorat. 
Przewią-
zana bia-
łą lub 
niebieską 
wstążką 
przypo-
mina Maryję czekająca na Jezusa.   
Lampiony. Rozświetlają mroki 
ciemnego kościoła na początku każdej 
Mszy św. roratniej. Gasną na początku 
Gloria, czyli śpiewu "Chwała na wyso-
kości Bogu", hymnu śpiewanego  
w Adwencie tylko podczas mszy rorat-
nich. Światło lampionów ma symbo-
licznie wskazywać Jezusowi drogę do 
serc gotowych na Jego przyjście.  

G. Frańczak  


