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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na  

Jarmark Adwentowy,  

który odbędzie się 8 grudnia od godziny 16.00.  

W programie występy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, 

chóru Lutnia, kapeli góralskiej, orkiestry dętej KWK Bielszowice.  

Zapewniamy ciepłą, świąteczną atmosferę oraz możliwość  

zakupienia bożonarodzeniowych prezentów i smakołyków. 

 

 

 

 

29 listopada inauguracja akcji  

"Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" 

  XXV edycja akcji "Wigilijne Dzieło Po-

mocy Dzieciom" ruszyła 29 listopada. – Dziś trud-

no sobie wyobrazić świąteczny stół bez płomienia 

świecy Caritas – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor 

Caritas Polska. Na przestrzeni 25 lat to ponad 50 

milionów świec i kilka pokoleń dzieci, które otrzy-

mały pomoc dzięki otwartości serc Polaków. 

 Inauguracja XXV edycji Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom odbyła się 29 listopada 

(czwartek) o godz. 11:00 w Centrum Luterańskim 

przy ul. Miodowej 21 w Warszawie. W wydarzeniu 

udział wzięli ks. Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas 

Polska, Wanda Falk – Dyrektor Diakonii Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, Biruta Przewłocka-

Pachnik – Prezes Diakonii Kościoła  

  



Ewangelicko-Reformowanego i ks. Doroteusz Sawicki – Dyrektor Prawosław-

nego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos.Świąteczna świeca Caritas 

tworzy polską Wigilię od 25 lat. Od 19 lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

jest ekumenicznym dziełem tworzonym wspólnie przez Caritas Kościoła Kato-

lickiego, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Prawo-

sławnego. 

 Pomysł Wigilijnej Świecy Caritas zrodził się w 1993 r. w ośrodku pomocy 

dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. Rok później światło świecy zaja-

śniało na stołach w całej Polsce. Każda świeca daje potrzebującym dzieciom 

wakacyjny wypoczynek, darmowe posiłki, zwiększa ich szanse edukacyjne za 

pomocą stypendiów oraz wspiera w rehabilitacji i leczeniu. 

 Akcję można wesprzeć nabywając świece Caritas, których dystrybucja 

odbywa się w grudniu w parafiach i Caritas diecezjalnych na terenie całego 

kraju. Można również wysłać SMS o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt: 

2,46 z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska  

z dopiskiem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 

Świeca Caritas, a także Betlejemskie Światło Pokoju, które roznoszone 

jest przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego są nieodłącznym ele-

mentem Wigilii w Polsce. Ogień to symbol braterstwa, jedności i pokoju. Świe-

cę Caritas można odpalić od Betlejemskiego Światła Pokoju, które dostępne 

będzie od 17 grudnia w miejscach wskazanych na specjalnej Mapie Światła:  

https://swiatlo.zhp.pl/mapa-swiatla. 

 
 
 
 
 
Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapraszamy 
do udziału w III archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzymkę zaplanowano 
w dniach 5-13 maja 2019 r. Udział w niej zapowiedział Ksiądz Arcybiskup Wiktor 
Skworc i Ksiądz Biskup Marek Szkudło. Przejazd zaplanowano specjalnym pocią-
giem z wagonami sypialnymi. Koszt pielgrzymki: 2799zł + 199€. 
 
Informacje i zapisy: 
Biuro Podróży PL TRAVEL 
ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice 
www.pltravel.pl 
biuro@pltravel.pl; info@pltravel.pl 
tel. kom. 694 980 161 lub 662 097 959 
tel./fax 032 256 45 77 
Organizatorzy: 
Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach 
Apostolstwo Chorych, Katowice 
Biuro Podróży PL TRAVEL, Katowice 



 

● Dzisiaj rozpoczynamy Adwent - okres pobożnego i radosnego oczekiwania na 

przyjście Pana. Zapraszam na godz. 1630 na Nieszpory.  

● Pierwsza Niedziela Adwentu jest Niedzielą Trzeźwości. W zakrystii można do-

konać wpisu do Parafialnej Księgi Abstynencji. 

● Od poniedziałku zapraszam wszystkich parafian, a szczególnie dzieci  

z lampionami na Roraty. Msze św. roratnie odprawiane będą codziennie  

o godz. 1800, za wyjątkiem środy - w ramach Mszy św. szkolnej - o godz. 800  

i soboty - o godz. 700. 

● W poniedziałek po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie formacyjne dla kan-

dydatów do Bierzmowania z klasy VIII. 

● We  wtorek 4 grudnia wspomnienie św. Barbary. Msza św. w intencji górników, 

emerytów górniczych i ich rodzin o godz.8.00.  

● W czwartek przypada wspomnienie św. Mikołaja biskupa. 

● W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Zapra-

szam do Komunii św. wynagradzającej. Członków Bractwa Żywego Różańca na 

Mszę św. w uroczystość Niepokalanego Pocz. N. M. P.  w sobotę o godz. 7.00.  

● W sobotę obchodzić będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny. Jest to patronalne Święto Grona Dzieci Maryi i Ruchu 

Światło - Życie. W ich intencji zostanie odprawiona Msza św. o godz. 15.00. 

● Spowiedź dla dzieci szkolnych w środę przed Mszą św. szkolną, dla młodzie-

ży w czwartek, dla dorosłych przed każdą Mszą św.  

● W przedsionku kościoła przed cały Adwent sprzedawane będą świece i opłat-

ki. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji Charytatyw-

nej Caritas. Z tyłu kościoła znajduje się również skarbona i koszyk. Datki pie-

niężne oraz dary materialne  tam złożone są przeznaczone na pomoc potrzebu-

jącym w naszej parafii. W czasach, kiedy materialny aspekt życia często staje 

się ważniejszy niż duchowy, dary serc dobrych i współczujących stają się szcze-

gólnie ważne.  

● 2 grudnia rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie. Plan w gablotce. 

 ● W Gościu Niedzielnym: 

 • Z Duchem Twoim - Rozpoczynamy cykl adwentowy poświęcony siedmiu da-

rom Ducha Świętego. Jakie dary zsyła na nas Duch Święty i  jak należy je rozu-

mieć? 

Ponadto w Gościu: 

• o zamordowanych zakonnikach i siostrach w Algierii, którzy zostaną beatyfiko-
wani 8 grudnia.  

• czym się kierować podczas poszukiwań prezentów dla najbliższych? 
● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.  Przed ko-

ściołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

● “Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 3 do 9 grudnia 2018 r. 

3 XII 
Poniedziałek 
Wsp. św. Franciszka 
Ksawerego, prezb. 

g. 1800 Roraty 
- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

4 XII 

Wtorek 
Wsp. św. Barbary,  

dz. i męcz. 

patronki archidiecezji 

g. 800 

 

 

g. 1800 

- Ku czci św. Barbary w intencji górników, emerytów górniczych 

i ich rodzin - Msza św. ofiarowana od Dyrekcji kopalni 

"Bielszowice"  

Roraty 
- Za + Rajmunda Calowa w rocznicę śmierci 

5 XII 

Środa 
 

g. 800 

 

 

 

g.1100 

Roraty - Msza św. szkolna  

 Za + Siostrę Mariettę - Otylię Owedyk w rocznicę śmierci 

oraz w dniu urodzin, rodziców Jana i Annę Owedyk oraz 

Jerzego Orantek 

W kościele - pogrzeb śp. Urszuli Niewiem zd. Figler  

6 XII 

Czwartek 

I czwartek 

 

Wsp. św. Mikołaja ,  
bpa 

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy pracowali  

w naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne - od 

ofiarodawców 

Roraty 
 - Za + Ernesta Muchę w rocznicę śmierci oraz żonę Łucję 

7 XII 

Piątek 
I piątek 

 

Wsp. św. Ambrożego, 

bpa i dra 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodze-

nie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej 

parafii od ofiarodawców 

Roraty 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierw-

szokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

8 XII 

Sobota 
I sobota 

 

Uroczystość  

Niepokalanego 

Pocz. N. M. P. 

g. 630 

 

g. 700 

 

g. 1500 

 

g. 1800 

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-

ryi Panny 
- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świę-

tego za żyjących i ++ członków Bractwa „Żywego Różańca” 

- Ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  

w intencji Grona Dzieci Maryi  

- Za + Jerzego Dworaczka w 1. rocznicę śmierci 

9 XII 

2. Niedziela 

ADWENTU 

 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę w dniu urodzin 

- Za ++ rodziców Jana i Mariannę Barczyk, Jana Jurkowskiego, 

++ z rodzin: Barczyk, Jurkowski, Porębski, Parys oraz Wadow-

ski 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka - Wiktora 

Chejduka 

Nieszpory 
- Za + Romana Olesza w rocznicę śmierci 


