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29 listopada 2020 r.

I NIEDZIELA ADWENTU
;

Jezus powiedział do swoich
uczniów:
«Uważajcie i czuwajcie, bo nie
wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo
rzecz ma się podobnie jak z
człowiekiem, który udał się w
podróż. Zostawił swój dom,
powierzył swoim sługom staranie o
wszystko, każdemu wyznaczył
zajęcie, a odźwiernemu przykazał,
żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy
pan domu przyjdzie: z wieczora czy
o północy, czy o pianiu kogutów,
czy rankiem. By niespodzianie
przyszedłszy, nie zastał was
śpiących. Lecz co wam mówię,
mówię wszystkim: Czuwajcie».

Ewangelia: Mk 13,33-37
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I NIEDZIELA ADWENTU, 29.11.2020 r.
W pewnej intencji.
W intencji Aliny Ladrowskiej, katechetki o błogosł. i zdrowie z okazji urodzin.
W intencji księdza Proboszcza Andrzeja Maślanki z okazji urodzin.
W intencji małżeństw naszej Parafii z okazji 15-tej rocznicy urodzin.
Poniedziałek, 30.11.2020 r., Święto św. Andrzeja Apostoła
Za Parafian.
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Za ++ Jana Piekorza, rodziców Pawła i Rozalię, Pawła Bulę, żony Marię i Annę,
Ludwika i Gertrudę Kotas, syna Stefana.
Wtorek, 01,12.2020 r.
Za ++ Eryka Rogalskiego, rodziców z obu stron, synową Teresę, Małgorzatę i Edwarda
Knopek
Za ++ rodziców, siostrę, teścia, pokrewieństwo Krzemień, Czyrwik.
Środa, 02.12.2020 r,
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1. Za + Franciszka Czarnynogę w 30-ty dzień po śmierci.
2. Za + Annę Sajdok w 30-ty dzień po śmierci.
I Czwartek, 03,12.2020 r., Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, modlitwa różańcowa.
Za rodziny poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
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I Piątek, 04,12.2020 r., Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Za choryh naszej Parafii.
W intencji Górników, ich rodzin, emerytów i rencistów górniczych z okazji święta
patronalnego.
W intencji dzieci i młodzieży naszej Parafii.
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I Sobota, 05.12.2020 r.
Za ++ członków Bractwa Różańcowego.
Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca
Za ++ górników.
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II NIEDZIELA ADWENTU, 06.12.2020 r.
07.00 W intencji emerytów i rencistów naszej Parafii.
09.00 W intencji małżeństw w 20-tą rocznicę śmierci.
11.00
17.00 W intencji Aleksandry i Pawła Baron, synów o błogosławieństwo i zdrowie.

29.11.
27.09.––06.12.2020
04.10.2020r.r.
„Mówię wszystkim: czuwajcie!”. Te słowa Jezusa rozpoczynają
tegoroczny Adwent, czyli czas radosnego oczekiwania na przyjście
Pana. Czujność wymaga pewnego napięcia i uwagi. Aby nie przegapić
śladów Nadchodzącego. Aby nie zagubić drogi, którą idzie. Aby być
gotowym do porzucenia własnego szlaku, który wiedzie donikąd.
Okres Adwentu przygotowuje nas bezpośrednio do świąt Bożego
Narodzenia. Niestety, aktualna sytuacja epidemiologiczna, uniemożliwia
przeprowadzenie Rorat w dotychczasowej formie. Można jednak w nich
uczestniczyć poprzez Internet. Każdego dnia będą dwie transmisje online
Mszy roratniej: jedna rano o godz. 6.45, a druga o godz. 18.00. Linki do tych
transmisji znajdują się na stronie holyweek.pl.
W naszym kościele, codzienne msze św. poranne, normalnie o godz. 6,30.
Dzisiaj, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe, w którym będziemy się
modlić o trzeźwość naszego Narodu.
W piątek, 4 grudnia, przypada wspomnienie św. Barbary, patronki ludzi
górniczego trudu. W naszym kościele w tym dniu Msza św. o godz. 10.30 w
intencji górników naszej parafii, ich rodzin, emerytów i rencistów górniczych.
Ze względu na to święto górnicze, nie obowiązuje w tym dniu
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych
W przyszłą niedzielę, przed kościołem, będzie coroczna zbiórka na
Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
W zakrystii są do nabycia opłatki i świece Caritas – Wigilijne Dzieło
Pomocy (w cenie 12 i 6 złotych).
Parafian z ulicy Stalmacha od Państwa Polko – Piekorz do Państwa
Czarnynoga - Deda prosimy o wsparcie przygotowania naszego kościoła przed
nadchodzącą niedzielą.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.

Rozmaicie nazywamy lata. Rok kalendarzowy – pierwszego
stycznia, rok szkolny – pierwszego września, rok akademicki –
pierwszego października. Rok Jubileuszowy jest pamiątką ważnego
wydarzenia. Rok budżetowy liczymy od pierwszego marca,
astronomiczny obliczony jest co do sekundy i może być tylko pustą
rachubą czasu.
Każdy taki rok może wiązać się z pewnym zmartwieniem. Kiedy
zaczyna się rok szkolny – żal, że skończyły się wakacje. Początek
akademickiego straszy pracą, budżetowego przypomina o podatkach.
Rok liturgiczny przynosi spokój. Jest ponad wszystkim.
Już sam jego zaśnieżony początek przypomina o Bożym Narodzeniu z
Panem Jezusem, który wyciąga zmarznięte ręce. W lutym, kiedy dzieci
wybiegają na ślizgawkę, przypomina się Matka Boża Gromniczna.
Przez marcowe zamarznięte kałuże jeździ się na rekolekcje. Wiosna
kojarzy się z Wielkanocą. Kwitnące malwy można zaś nazwać różami
zielonoświątkowymi.
Rok Bożych tajemnic zaczyna się ADWENTEM, tęsknotą za
przyjściem Jezusa.
Ks. Jan Twardowski

