PISMO PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

U PIOTRA I PAWŁA
NIEDZIELA

28 listopada 2021

1. NIEDZIELA
ADWENTU

Nr 48 (844)

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK LITURGICZNY
Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) stanowi pierwszy
okres w każdym nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych podokresów:
• czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu
powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów, czyli
paruzji (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
• czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze
przyjście Chrystusa na ziemię (od 17 do 24 grudnia włącznie).
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części
jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę
za wyczekiwanym Mesjaszem.
Pierwszą Niedzielę Adwentu przeżywamy jako Niedzielę Trzeźwości.
Zachęcamy wiernych do abstynencji od napojów alkoholowych
i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji,
a także do modlitwy za wszystkich uwikłanych w nałóg alkoholu.
Od początku nowego roku liturgicznego będą obowiązywały nowe
godziny otwarcia kancelarii parafialnej.
PONIEDZIAŁEK

8.30 – 10.00

WTOREK

NIECZYNNE

ŚRODA

8.30 – 10.00

CZWARTEK

8.30 – 10.00

PIĄTEK

8.30 – 10.00

SOBOTA

NIECZYNNE

oraz

16.00 – 18.00

oraz

16.00 – 18.00

oraz

16.00 – 18.00

RORATY W TEGOROCZNYM ADWENCIE
W czasie całego Adwentu, poza
niedzielami i uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP,
odprawiane są Roraty. Są to
Msze święte wotywne ku czci
Najświętszej Maryi Panny,
odprawiane zwykle wczesnym
rankiem. Ich nazwa pochodzi
od łacińskich słów antyfony
na wejście znajdującej się
w formularzu mszalnym tej
wotywy – Rorate caeli desuper
(Spuśćcie
rosę,
niebiosa).
W czasie Rorat przy ołtarzu
znajduje
się
dodatkowa,
ozdobna świeca – roratka –
symbolizuje ona obecność
Maryi. Eucharystia rozpoczyna
się przy zgaszonych światłach;
zapala się je dopiero podczas
hymnu „Chwała na wysokości
Bogu”.
W naszym kościele Roraty
odprawiane są od poniedziałku
do piątku o godzinie 6.30.
Lampiony można nabywać
w zakrystii w cenie 20 złotych.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 29.11.2021
6.30
8.00
18.00

†† tercjarzy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
W intencji Marii Laśni z okazji urodzin – ofiara Legionu Maryi
Przez wstawiennictwo św. Apostołów Piotra i Pawła
w intencji naszej Parafii

WTOREK – 30.11.2021
6.30
8.00
18.00

Dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony
†† członków Zakonu Serafickiego i miejscowej Wspólnoty
† żonę Bogusławę, †† teściów Tadeusza i Krystynę

ŚRODA – 1.12.2021
6.30
8.00
18.00

Dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony
† matkę Teresę Krawczyk w 1. rocznicę śmierci
Przez wstawiennictwo MBNP: † Lidię Małysę – ofiara cioci Stefanii
Korczak z Suchej Beskidzkiej

CZWARTEK – 2.12.2021
6.30
8.00
18.00

Dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony
Do Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji
naszych kapłanów, z prośbą o nowe powołania do służby Bożej
†† rodziców Norberta i Magdę Nowaków

PIĄTEK – 3.12.2021
6.30
8.00
18.00

Dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony
Do NSPJ jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i brak miłości
oraz w intencji czcicieli NSPJ
SZKOLNA: †† rodziców Małgorzatę i Teofila Góreckich,
Helenę i Tadeusza Materów, †† pokrewieństwo

SOBOTA – 4.12.2021
7.00
8.00

10.00
18.00

Dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony
Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP jako wynagrodzenie
za nasze grzechy i bluźnierstwa;
POLECAMY CZCICIELI: Szymona Wonsa, Danutę Wrożynę,
Jana Wrożynę, Helenę Zalewską, Władysławę Zbylut, Janinę Ziębę,
Paulinę Żandarmów
Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji górników naszej Parafii
†† w listopadzie

NIEDZIELA – 5.12.2021
8.00
9.30
11.00
16.00
18.00

† Irenę Siczek w 1. rocznicę śmierci, † ojca Stanisława Giedyka
†† rodziców Teresę i Józefa Pawłowskich, †† pokrewieństwo z obu stron
† Renatę Wodarczyk – ofiara lokatorów z ul. Szkolnej 27
† Bernarda Laśnię – ofiara lokatorów z ul. Wyzwolenia 37C
Dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza kolekta specjalna jest przeznaczona na remont dachu kościoła. Za złożone ofiary „Bóg zapłać”.

NIEDZIELA – 28.11




Rozpoczynamy Adwent, który jest okresem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów
i przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zechciejmy wszyscy mieć postanowienia
adwentowe.
Przed kościołem odbywa się zbiórka na podarunki dla chorych i starszych wiekiem parafian.
Nieszpory niedzielne o godz. 17.15.

PONIEDZIAŁEK – 29.11





Msze święte roratnie dla dzieci i wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku o godz. 6.30. Po każdych
Roratach zapraszamy dzieci do domu parafialnego na bułeczkę i ciepłe kakao.
W dni, w które odbywają się roraty, poranna spowiedź święta będzie miała miejsce od godz. 6.15. Wieczorna
spowiedź święta bez zmian.
Nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji naszej parafii o godz. 17.30.
Wspólnota ewangelizacji Rafael zaprasza na adorację z modlitwą uwielbienia po Mszy świętej wieczornej.

WTOREK – 30.11


ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA.

ŚRODA – 1.12


Czcicieli MB Nieustającej Pomocy zapraszamy na nabożeństwo o godz. 17.30 i wieczorną Mszę świętą.

CZWARTEK – 2.12




I czwartek miesiąca. Msza święta o powołania o godz. 8.00, a po niej nabożeństwo o dar nowych i dobrych
powołań do służby w kapłaństwie i życiu zakonnym. Po każdej Mszy świętej udzielimy sakramentu
namaszczenia chorych.
Czcicieli NSPJ zapraszamy na Godzinę Świętą: po wieczornej Mszy świętej będziemy adorować Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00. W tym czasie będzie również okazja do spowiedzi świętej.
Próba chóru „Gaudete” po Mszy świętej wieczornej.

PIĄTEK – 3.12






WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA.
I piątek miesiąca. Po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Członków Straży Honorowej Najświętszego Sakramentu zapraszamy na spotkanie po Mszy św. o godz. 8.00.
Kolekta Caritas będzie przeznaczona na potrzebujących w naszej parafii.
Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na nabożeństwo do kościoła o godz. 19.15.

SOBOTA – 4.12






WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI ARCHIDIECEZJI.
I sobota miesiąca. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.30, Msza święta o godz. 8.00, a po niej
nabożeństwo wynagradzające za obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP.
Górników, emerytów i rencistów górniczych wraz z rodzinami zapraszamy na Mszę świętą o godz. 10.00.
Spowiedź święta od godz. 17.00.
Msza święta wieczorna w intencji zmarłych w październiku.

NIEDZIELA – 5.12




2. NIEDZIELA ADWENTU.
Kolekta będzie przeznaczona na wycinkę drzew na cmentarzach.
Przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

INNE OGŁOSZENIA






Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są dostępne w zakrystii i kancelarii.
Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian odbędą się 18 grudnia. Zgłoszenia
przyjmowane są w zakrystii i kancelarii.
Jest jeszcze sporo wolnych miejsc na wyjazd na jarmark bożonarodzeniowy do Wrocławia. Zachęcamy do
zapisów w zakrystii i kancelarii z zaliczką w wysokości 50 złotych.
Dyrektor Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach zaprasza wszystkich
nauczycieli, pedagogów i wychowawców dnia 9 grudnia b.r. o godz. 16.00 na Adwentowy Dzień Skupienia
w kaplicy Zespołu Szkół przy ul. Wojska Polskiego 82.
Początkiem przyszłego roku kalendarzowego najprawdopodobniej nastąpi zmiana w godzinach Mszy
świętych w tygodniu: nie będzie Mszy o 7.00 i o 8.00, będzie Msza o 7.30.

STATYSTYKA PARAFIALNA – LISTOPAD 2021
POGRZEBY
Goławska Ewa (52)
Ziółkowski Stefan (66)
Sroka Marek (75)
Komander Roman (65)
Kopiec Eleonora (90)
Kowalewski Wiesław (61)
Pogoda Halina (71)
Grabowska Weronika (65)
Odziemek Krystyna (67)
Hudy Piotr (70)
Chłopek Maria (62)
Kubica Urszula (85)
Kutyła Ludwika (81)
Czyż Elżbieta (68)
Kielerz Marianna (59)

CHRZTY
Gross Antoni
Wons Maksymilian
Barański Łukasz

ROCZKI
Hernas Magdalena
Bubała Lilianna
Czwołek Kacper

PISMO PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ul. ks. bpa Teodora Kubiny 10
41 – 600 Świętochłowice
Tel. (32) 245 – 47 – 52
kancelaria@parafia-swietochlowice.pl
www.parafia-swietochlowice.pl
Nr konta bankowego:
Pekao S.A. 96 1240 1330 1111 0010 9253 9319

