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NIEDZIELA 15 listopad, XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                           KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII
                      Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej o Boże miłosierdzie dla nas i całego świata

  7.30 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci; o dobre życie i dobrą 
śmierć dla wszystkich ludzi.

10.30 Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Barbary w intencji Marii 
i Jana Wawocznych z okazji 70-tych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze dla całej rodzinie /Te Deum/.

16.30 W intencji Juliana Czerkowskiego z okazji urodzin.

PONIEDZIAŁEK 16 listopada

17.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Różaniec o wiarę w rodzinach

18.00 Za + wnuka Patryka Chrószcz w 8 rocznicę śmierci, matkę Izabelę, dziadka Eugeniusza;
za ++ Adelajdę i Pawła Kosteczko i Marię Chrószcz.

WTOREK 17 listopad, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
                      Różaniec o trzeźwość w rodzinach  

18.00 Za + Franciszka Masarczyk w I rocznicę śmierci.
NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ŚRODA  18 listopad, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
                    Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich

7.30 Za ++ zalecanych.

CZWARTEK 19 listopad
                    Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

7.30 Za  ++  Pawła  i  Zofię  Wajner,  Karola  i  Gertrudę  Łukoszek,  Joachima  i  Hildegardę
Dudzik, Józefa Zielonka, Jana Toman, ++ dziadków, wszystkich ++ z pokrewieństwa, +
+ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK 20 listopad, wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
               Różaniec Boże miłosierdzie dla nas i całego świata

18.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Hermana Zygmunt, ++ dziadków z obu stron, Wilhelma 
Utrata, Krystynę i Edwarda Hyjek, ++ z pokrewieństwa Zygmunt i Długosz.

SOBOTA  21 listopad, Ofiarowanie NMP

7.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
7.30 Za ++ rodziców Łucję i Karola Świdergoł, Alfredę, Reginę i Ryszarda Apacki, 

++ dziadków z obu stron, ciocię Klarę Burda, jej męża Pawła, oraz ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA 22 listopad,   UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA    KOL. NA ARCHIDIECEZJĘ

    7.30 W intencji Parafian.
10.30 O Boże błogosławieństwo dla chóru MAŁGORZATA i organistów oraz scholi dziecięcej 

z okazji święta św. Cecylii patronki organistów i chórzystów oraz za ++ członków chóru 
i organistów.

16.30 O błogosławieństwo Boże dla rodziny Porwit.



 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1. Dziś  obchodzimy  Światowy  Dzień  Ubogich.  Pamiętajmy  w  modlitwach  o  wszystkich
potrzebujących.

2. Przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
3. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. W przyszłą niedzielę

kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji, na funkcjonowanie archiwum i muzeum
archidiecezjalnego. Bóg zapłać za złożone ofiary.

4. Dziś też w archidiecezji katowickiej przeżywamy Dzień Muzyki Liturgicznej.
5. W  tym  tygodniu  przypada  III  piątek  miesiąca.  Po  mszy  św.  nabożeństwo  do  Bożego

Miłosierdzia.
6. Ze względu na epidemię w kościele może być obecna 1 osoba na 15 m2, czyli 57 osób. Będąc

na Mszy św. czy nabożeństwie, nie zapominajmy o noszeniu maseczki zakrywającej usta i nos,
zachowaniu odległości. Kartki na ławkach wskazuję na miejsce, które należy zająć. Ich liczba
odpowiada ilości osób (57) mogących być w kościele.

7.  Po każdej mszy świętej modlimy się śpiewając Suplikacje. Prosimy o oddalenie koronawirusa 
i łaskę zdrowia dla wiernych, kapłanów służb medycznych. Aż do odwołania w tygodniu będzie
odprawiana  tylko  Pierwsza  Intencja.  Jest  możliwość,  aby druga  intencja  była  odprawiona
przez Ks. Jana w danym dniu, ale poza naszą Parafią. Trzeba wtedy z wyprzedzeniem zgłosić
taką wolę telefonicznie lub w zakrystii u Ks. Proboszcza.

8. Obchody liturgiczne tygodnia:
 poniedziałek – rocznica poświęcenia rzymskich Bazylik św. Apostołów Piotra i Pawła;
                              wspomnienie św. Gertrudy; wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej;
 wtorek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;
 środa – wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy i męczennicy;
 piątek – wspomn. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera;
 sobota – ofiarowanie NMP.

9. Zachęcam do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach o odsunięcie zarazy koronawirusa.
Zakończmy modlitwę Apelem Jasnogórskim.

10. Zapraszam do  prowadzenia  różańca  róże  różańcowe z  Nowej  Wsi.  Dziękuję  za  modlitwę  
w ubiegłym tygodniu

11. Kancelaria  parafialna  nie  będzie  czynna  aż  do  odwołania.  W  razie  wezwań  do  chorego,
pogrzebu, czy też innego ważnego powodu, proszę o telefon: 32 43 00 011.

12. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci.  Apostolstwo Chorych 
i Miłujcie się!

13. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli i zapraszam kolejną grupę Parafian.
14. Na początku tegorocznej jesieni wspominałem o kontynuacji robót przy ogrzewaniu naszego

kościoła. Prace mają ruszyć w styczniu – lutym przyszłego roku. Sprawa jest aktualna. Jednak
doszła jeszcze jedna inwestycja: rozpada się dach na spichlerzu, stodole. Ten dach może stać się
zagrożeniem dla powstającego nowego parkingu. Dlatego proszę o pomoc materialną,  a jak
będzie potrzeba to i poświęcenie czasu i pracę. Liczę na was!

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad
      
     Módlmy  się  aby  postęp  w  dziedzinie  robotyki  oraz  sztucznej  inteligencji  zawsze

pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.  
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