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NIEDZIELA 5 listopad XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA RENOWACJĘ KATOWICKIEJ KATEDRY 
7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej Parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca. 

10.30 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Fatimskiej w intencji wszystkich kobiet z okazji 50 rocznicy 
Koła Gospodyń Wiejskich w Bogunicach oraz w intencji zmarłych członkiń KGW. 

15.45 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 
16.30 W intencji Oliwiera Nowak i Franciszka Przygoda przyjmujących sakrament Chrztu św. o Boże 

błogosławieństwo dla nich i ich bliskich. 

 

PONIEDZIAŁEK 6 listopad 
17.30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 
18.00 1/ Za + Stanisława Skupień, jego rodziców Bronisławę i Teodora, teściów Zofię i Wilhelma 

Mielimonka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za + męża Czesława Lampka w 5 rocznicę śmierci. 

 3/ Za + Leonarda Klimsza, żonę Lidię, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa. 

 

WTOREK 7 listopad  
17.30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 
18.00 1/ Za + syna Arkadiusza Porwoł, ojca Alfreda Mazurek, Joachima Porwoł, ++ dziadków z obu stron, 

++ Elżbietę, Bernarda Janota, Dorotę, Jana Szulc i ++ z rodziny Porwoł, Święty, dusze w cz. cierpiące. 
 2/ Za + Jerzego Klimek, ++ rodziców Gertrudę i Józefa Klimek, siostrę Lidię i dusze w cz. cierpiące. 

 

ŚRODA 8 listopad  
              Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich 

7.30 1/ Za + dziadka Alojzego Tomiczek, dwie żony Albinę i Jadwigę, za + ciocię Emę Tomiczek,  
i ++ z rodzin Tomiczek, Janyga. 
2/ Za + Grzegorza Bijoch na pamiątkę urodzin, ++ rodziców Antoninę i Jana, ++ teściów Elżbietę  
i Franciszka Weiner, ++ z pokrewieństwa. 

 

CZWARTEK 9 listopad, ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ  
              Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 Za + Józefa Masarczyk w 15 rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Wiktora, ++ teściów Marię  
i Alojzego Pawlaszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

PIĄTEK 10 listopad, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 
               Różaniec o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata 

18.00 1/ Za + Ernesta Paszenda, ++ rodziców: Józefa Paszenda, dwie żony Helenę i Klarę, brata Eryka, 
szwagrów Rudolfa i Władysława; Wilhelma Lankocz, żonę Teklę, Józefa Badura, męża Kleofasa, 
pokrewieństwo Paszendowie, Lankoczowe i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za + Augustyna Wajner, Pawła Brzezinka, żonę Antoninę, ++ siostry i braci, ++ z rodzeństwa, 
Gertrudę Waloszek i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

19.00 Msza św. w intencji młodzieży naszej Parafii. 

 

SOBOTA 11 listopad, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa  
7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
7.30 Za + Annę Procek, męża Jana, ++ rodziców, rodzeństwo oraz + Marię Kostka i brata Jana. 

15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 

 

NIEDZIELA 12 listopad XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA POTRZEBY REMONTOW NASZEJ PARAFII 
 
 
 
 

7.30 
 
 

Do Matki Bożej Częstochowskiej z prośbą o dar zdrowia dla ojca z okazji 80 urodzin i brata z okazji 
55 urodzin oraz dalszą opiekę Bożą dla nich i całej rodziny. 

10.30 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej jako dziękczynienie za otrzymane łaski,  
a szczególnie łaskę zdrowia w rodzinie Gembalczyk. 

16.30 Do Bożej opatrzności i NMP z podziękowaniem za otrzymane łaski i przeżyte 70 lat Marii Golasik  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny / Te Deum/. 



 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA  

 
 

5 listopad 2017 r.   

 

1. Kolekta dzisiejszej jest przeznaczona na renowację katowickiej katedry. W przyszłą 
niedzielę ofiara na cele remontowe Parafii, a przed kościołem zbiórka na Fundację 
Papieską Pomoc Kościołowi w potrzebie. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

2. Pragnę podziękować Wam Parafianom za udział w Uroczystości Wszystkich Świętych. Za 
modlitwy, udział liczny w komunii świętej, zyskiwane odpusty za zmarłych, za złożone 
wypominki. Dziękuję za przygotowanie grobów Waszych zmarłych. Za troskę o groby 
kapłanów. Za porządek na cmentarzach.  
 

3. Obchody liturgiczne tygodnia: 
 czwartek – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ. 
 piątek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła; 
 sobota – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa; 

4. Zapraszam rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania na spotkanie we 
wtorek: najpierw na mszę św. o 18.00; potem spotkanie w salce katechetycznej. 

5. W środę 8.XI o godz. 16.00 spotkanie klas II Gimnazjum 
6. W piątek zapraszam o 19.00 na mszę św. naszą młodzież gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych, studiującą oraz pracującą. 
7. W tym tygodniu zapraszam do prowadzenia różańca ( od środy) przed mszami świętymi 

Róże Różańcowe z Suminy. 
8. W listopadzie rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii Kolędę.  

W najbliższym czasie zostanie podany program odwiedzin.  
9. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego, Małego Gościa, Apostolstwo Chorych. 

„Droga” dla młodzieży, O`Losservatore Romano. Polecam. 
10. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian z 

Nowej Wsi. 
11. Maturzystów zapraszam do skorzystania z rekolekcji organizowanych dla nich tym razem  

w Częstochowie w dniach 11-12 listopada. Zgłoszenia u księży katechetów.  

12. Zapraszam do złożenia podpisów pod petycją popierającą ustawę antyaborcyjną. Może to 
uczynić każdy to ukończył 18 lat. Należy podać swoje dane w tym PESEL.  

13. Nauki Przedślubne w naszej parafii będą od 16-19 listopada 2017r. Katechezy 
przedmałżeńskie: godz. 17:00; dzień skupienia dla narzeczonych: niedziela o 13.00. 

  
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad: 
Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, 
popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych 
religii . 

 

  


