OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


Dziś I Niedziela Adwentu. Kolekta na potrzeby naszej parafii –
pokrycie kosztów jej funkcjonowania.



I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości.
Parafialna Księga Abstynencji wyłożona jest na parapecie okiennym.

Gazetka Parafii
św. Antoniego
w Krywałdzie



Od jutra rozpoczynamy roraty, które odprawiać będziemy od
poniedziałku do piątku. Zapraszam do uczestnictwa w nich dzieci,
młodzież i dorosłych.
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W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne.



Do spowiedzi zapraszam codziennie przed roratami.



Młodzież i kandydatów do bierzmowania zapraszam w piątki
3 grudnia i 10 grudnia na godz. 17:00.



Odwiedziny chorych odbędą się przed świętami.



W sobotę obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Barbary. Z tej
okazji zapraszam górników i ich rodziny oraz emerytów i rencistów
górniczych na Mszę św. o godz. 10:00. Kolekta na zakup węgla do
naszego kościoła.



W przyszłą niedzielę kolekta na budowę nowego probostwa, a przed
kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.



W środę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP. Z tej okazji dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z
rodzicami przeżyją kolejny dzień skupienia, w czasie którego
dzieciom poświęcimy medaliki.



W niedzielę 12 grudnia kolekta na budowę nowego probostwa.



Dziękuję mieszkańcom ulic Powstańców i Jordana za sprzątanie
kościoła w miesiącu listopadzie. W grudniu proszę o pomoc
mieszkańców ulic Michalskiego, Szkolnej i Sadowej.



Polecam prasę katolicką, świece i opłatki wigilijne.



Życzę głębokiego przeżywania Adwentu.

I Niedziela Adwentu
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć
będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z
mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Ewangelia – Łk 21, 25-28. 34- 36
Rok C
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Niedziela – 28.11.
30

godz. 7
godz. 1000
godz. 1600

Za Parafian
Za + męża Stefana Pietrzyka w 1 rocznicę śmierci
Za ++ Edwarda Smycza w 6 rocznicę śmierci i jego żonę
Katarzynę w 7 rocznicę śmierci

Poniedziałek – 29.11.
00

godz. 17

Za + Herberta Gołysia – od sąsiadów

Wtorek – 30.11.
00

godz. 17

Za + Adelajdę Osada – 30-dniowa

Środa – 1.12.
godz. 1700

Za + matkę Dorotę Jurecką w rocznicę śmierci

godz. 1700

Czwartek – 2.12.
Msza św. szkolna – W pewnej intencji
Piątek – 3.12.

00

godz. 17

Za ++ rodziców Annę i Pawła Koczy

Sobota – 4.12.
00

godz. 10
godz. 1625
godz. 1700

W intencji górników
Różaniec Róż Różańcowych
Za + Pawła Bąka w rocznicę śmierci

II Niedziela Adwentu – 5.12.
30

godz. 7
godz. 1000
godz. 1600

Za Parafian
W intencji rocznego dziecka Piotra Klar
Za + Bartosza Bobika

Poniedziałek – 6.12. – św. Mikołaja
00

godz. 17

Za + Klemensa Walentowskiego w 6 rocznicę śmierci

Wtorek – 7.12.
00

godz. 17

W intencji p. Grzegorza Gory z okazji 40 rocznicy urodzin

Środa – 8.12.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
00

godz. 17

00

godz. 17

Za + Adelajdę Osada – od sąsiadów i znajomych

Czwartek – 9.12.
Msza św. szkolna – …………………………..
Piątek – 10.12.

00

godz. 17

Za ++ dziadków Krakowczyk – Klose

Sobota – 11.12.
25

godz. 16
godz. 1700

Nabożeństwo do Pięknej Madonny
Za + Stanisława Furcha w 3 rocznicę śmierci

III Niedziela Adwentu – 12.12.
30

godz. 7
godz. 1000
godz. 1600

Za + matkę Magdalenę w rocznicę śmierci
Za Parafian
Za ++ dziadków Martę i Emila Staniczek i ciocię Szarlotę

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Św. Barbara
Według tradycji przyszła na świat w Nikomedii
(dzisiejsza Turcja) w bogatej rodzinie
pogańskiej. Była jedynaczką, długo oczekiwaną
przez rodziców, nadano jej imię Barbara.
Odznaczała się niezwykłą urodą i wielkimi
zdolnościami. Jej ojciec Dioskur, gorliwy
poganin, pragnął córkę chronić przed wpływami
zepsutej młodzieży, a także ustrzec przed
chrześcijaństwem. Z tego też powodu
wybudował warowną wieżę, w której umieścił
Barbarę. Przychodzili do niej różni nauczyciele,
przekazując swoją wiedzę. Wśród nich był
chrześcijanin, który zapoznał swoją uczennicę z
chrześcijaństwem. Barbara uwierzyła Chrystusowi, przyjęła w tajemnicy przed
rodzicami z rąk swego nauczyciela chrzest. Postanowiła żyć w dozgonnej
czystości dla Jezusa Chrystusa. Po pewnym czasie dowiedział się o tym fakcie
Dioskur i zaczął prześladować córkę, przeklinał ją, złorzeczył, bił, groził
śmiercią. Barbara jednakże nieugięcie trwała w wierze chrześcijańskiej.
Wreszcie ojciec przekazał Barbarę władzom rzymskim jako chrześcijankę.
Ponieważ Barbara nie chciała wyrzec się wiary w Chrystusa, torturowano ją i w
końcu wydano wyrok śmierci. Poniosła śmierć męczeńską z rąk swojego ojca w
roku 306 podczas prześladowania za rządów cesarza rzymskiego Maksymiana
Dazy.
W ikonografii św. Barbara jest ukazywana przede wszystkim jako patronka
dobrej śmierci w płaszczu z welonem, trzymająca kielich z hostią lub
monstrancję. Często w tle umieszczano wieżę, w której była więziona, z trzema
oknami symbolizującymi Trójcę Świętą.
Jest ona patronką górników oraz wszystkich narażonych na gwałtowną śmierć,
a także jest drugą patronką naszej parafii.
„Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci,
za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinę
śmierci umocnij nas sakramentem Ciałem i Krwi Twojego Syna”.

