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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.

PONIEDZIAŁEK 23 listopada

17.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Różaniec o wiarę w rodzinach

18.00 Za ++ rodziców Marię i Pawła Lamża, synów Ewalda i Eryka, Zofię i Henryka 
Wieczorek, Marię Śmigowski, Damiana Bichler, ++ dziadków i wszystkich 
++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK 24 listopad, wspomn. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy
                      Różaniec o trzeźwość w rodzinach  

18.00 Za ++ Małgorzatę Cichy i Joachima Paskudę na pamiątkę urodzin
NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ŚRODA  25 listopad 
                    Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich

7.30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Celestynę i  Karola Babczyński,  ++ dzieci,
dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK 26 listopad
                    Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

7.30 Za ++ zalecanych.

PIĄTEK 27 listopad 
               Różaniec Boże miłosierdzie dla nas i całego świata

18.00 Za ++ Tadeusza Kruczek i Elżbietę Piechula od sąsiadów z ul. Sikorskiego 
i Bogunickiej. 

SOBOTA  28 listopad

7.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
7.30 Za + Elfrydę Kolarczyk w rocznicę śmierci, męża Jana, Elżbietę i Jerzego Hanusek, 

Leona Musioł i za ++ dziadków Hanusek, Musioł, Radecki i Piela.

NIEDZIELA 29 listopad, I NIEDZIELA    ADWENTU                                                                    KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII

    7.30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Katarzyny z prośbą o opiekę i Boże 
błogosławieństwo dla kolejarzy, ich rodzin i do Miłosierdzia Bożego oraz za ++ kolejarzy.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej z okazji 18 urodzin 
Marka Nowakowskiego, z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny.

16.30 W intencji rocznych dzieci.



 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA  
22 listopad 2020 r.

1. Dziś w uroczystość Jezusa Chrystusa  Króla Wszechświata
odpust  w katowickiej  Katedrze.  Podczas  każdej  mszy  św.
odmówimy  Akt  poświęcenia  Jezusowi  Chrystusowi  całej
rodziny  ludzkiej.  Odmawiając  pobożnie  ten  Akt  możemy
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Kolekta  dzisiejsza  przeznaczona  jest  na  potrzeby
archidiecezji  –  funkcjonowanie  archiwum  i  muzeum
archidiecezjalnego.  W  przyszłym  tygodniu  kolekta
przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.  Bóg zapłać
za złożone ofiary. 

3. W najbliższą niedzielę (I Niedziela Adwentu) rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny.
Pierwszą  Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Na ołtarzu MB
Różańcowej wyłożona jest Księga Trzeźwości.  Zachęcam do podjęcia abstynencji na
czas Adwentu mamy o co prosić i dziękować Panu Bogu.

4. Dzieci zapraszam już dzisiaj na roraty. Zacznijmy budować lampiony i miejmy silne
postanowienie na czas Adwentu. Niech to będzie modlitwa  o odsuniecie koronawirusa,
dobre uczynki ofiarowane w tej intencji. Może to być uczynek miłosierdzia w intencji
naszej Ojczyzny. 

5. Będą to trochę inne roraty, ale niech przyniosą wielkie owoce w naszych rodzinach.
Za tydzień jeszcze inne propozycje. Pamiętajmy o roratach, o adwencie!

6. Obchody liturgiczne tygodnia :
 Poniedziałek – wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika;

    wspomnienie św. Kolumbana, opata;
 Wtorek – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Tow.;
 Środa  –  wspomnienie  św.  Katarzyny  Aleksandryjskiej,  dziewicy  i  męczennicy,

Patronki Kolejarzy
7. Zapraszam  w  tym  tygodniu  do  prowadzenia  różańca  przed  mszą  św.  Róże

Różańcowe  
z Nowej Wsi. Dziękuję za prowadzenie różańca w ubiegłym tygodniu.

8. Ze względu na epidemię w kościele może być obecnych tylko 57 osób, także na pogrzebie. 
9. Po  każdej  mszy  świętej  modlimy  się  śpiewając  Suplikacje.  Prosimy  o  oddalenie

koronawirusa  
i łaskę zdrowia dla wiernych, kapłanów, służb medycznych.  

10. Zapraszam do  prowadzenia  różańca  róże  różańcowe  z  Suminy.  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  Gościa  Niedzielnego  i Małego  Gościa  –  płyta  z  piosenkami  Magdy  Anioł,
(piosenka roratnia).

13. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli i zapraszam kolejną grupę Parafian.

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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