INTENCJE MSZALNE 21.12.2014 – 28.12.2014
21.12.2014 NIEDZIELA IV ADEWNTU
7.30 (D) Za ++ Edmunda Lange w rocznicę śmierci oraz jego dziadków.
9.00 (B)
11.00 (D)

Za ++ rodziców Elżbietę i Krzysztofa Kuchnio, Kazimierza Kopyciok oraz
dziadków obu stron.
W intencji parafian.
Chrzest: Leon Płonka.

22.12.2014 PONIEDZIAŁEK
17.00 (D) Za ++ Andrzeja Walocha w rocznicę śmierci oraz rodziców i teściów.
23.12.2014 WTOREK
17.00 (D) O zgodę i miłość w rodzinie.
24.12.2014 ŚRODA
9.00 (D) Za ++ z rodzin Gryc, Urbańczyk, Rogocz, Bogacki, ks. prob. Stanisława Chwila oraz
dusze w czuciu cierpiące.
22.00 (B)

W intencji parafian i gości.

00.00 (D)

W intencji parafian i gości.

25.12.2014 CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
7.30 (D) W intencji parafian i gości.
9.00 (B) Za ++ Floriana Dzieżok, rodziców Hanke, Dzieżok, ciocię Leokadię i dusze op.
11.00 (D) Za + Augustyna Kolano w 30 dzień po śmierci.
26.12.2014 PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
7.30 (D) W intencji Stefana Lange z okazji rocznicy urodzin.
9.00 (B) W intencji parafian i gości.
11.00 (D) W intencji parafian i gości.
27.12.2014 SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY
16.00 (B) W intencji rocznego dziecka Dominika Bambynek, jego rodziców i chrzestnych.
17.30 (D)

Za ++ ojca Euzebiusza Gatys w rocznicę urodzin oraz rodziców Helenę i Teodora
Głowocz oraz Paulinę Weber.
Chrzest: Jakub Bambynek.

28.12.2014 NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
7.30 (D) Za ++ męża Eryka Mazur w 9 rocznicę śmierci oraz zmarłych krewnych z rodzin
Mazur, Kamiński, Odoj, Piontek, Manugiewicz.
9.00 (B)
11.00 (D)

Za + syna Marcela Wacławek.
W intencji parafian.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 21.12.2014 – 28.12.2014
Składam podziękowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym za wytrwałe uczestniczenie w
trzytygodniowych roratach, jako duchowe przygotowanie do Świąt. Dziękuję także
sponsorom za ufundowanie nagród dla dzieci przez czas rorat i na ich zakończenie.
W zakrystii można zakupić świece Caritas i opłatki oraz rozprowadzany przez
ministrantów podwójny numer Gościa Niedzielnego świąteczno - noworoczny w cenie 7
złotych.
Od poniedziałku do środy w kościele będzie można odpalić światełko betlejemskie w
godzinach od 8.00 do 18.30.
Zapraszam w poniedziałek na godzinę 9.00 chętnych panów do budowania stajenki.
We wtorek na godzinę 12.00 proszę o pomoc parafian w przedświątecznym sprzątaniu
kościoła, bez wyznaczonych ulic.
Plan spowiedzi przedświątecznej i odwiedzin duszpasterskich jest do zabrania na
osobnych kartkach i wywieszony w gablotce.
Wieczór wigilijny rozpocznijmy od modlitwy, przeżywając go zgodnie z naszą
chrześcijańską tradycją.
Pasterka w Bruśku o godzinie 22.00 a w Drutarni o północy. Kolekta z tych mszy
świętych przeznaczona na fundusz ochrony życia w Diecezji Gliwickiej.
Nieszpory świąteczne w pierwszy dzień Świąt Narodzenia Pańskiego o godzinie 15.00.
Zapraszam do wspólnego kolędowania. Podczas Świąt przed poranną mszą świętą nie
będą śpiewane godzinki.
W drugi dzień Świąt msze święte według porządku niedzielnego.
Od soboty rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędowe według ustalonego
planu.
W sobotę 27 grudnia w liturgii obchodzimy święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Po
mszach świętych nastąpi błogosławieństwo wina.
W tym roku ze względu na niedzielę opuszcza się obchód przypadającego święta
świętych Młodzianków Męczenników. Po mszach świętych będzie udzielane
błogosławieństwo dzieci.
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

