
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
8 listopad 2020 r.

NIEDZIELA 8 listopad, XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA                               KOLEKTA NA RENOWACJĘ KATOWICKIEJ KATEDRY

  7.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji 
Stanisława z okazji 70 urodzin i o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

10.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Rity z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i zdrowie dla rodzin Rybarz, Dudek i Zimoń oraz za + Anielę Baszczok na pamiątkę 
90 urodzin.

16.00 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 
16.30 W intencji Pauliny Procek przyjmującej sakrament Chrztu św.

PONIEDZIAŁEK 9 , ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

17.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Różaniec o wiarę w rodzinach

18.00 Za + żonę i matkę Krystynę Kesten, jej rodziców Gertrudę i Augustyna Kwaśniok, 
teściów Jana i Gertrudę Kesten, szwagra Mariana Porąbka.

WTOREK 10 listopad, wspomnienie św. Leona Wielkiego papieża i doktora Kościoła
                      Różaniec o trzeźwość w rodzinach  

18.00 Za + męża Marka Rzytki, teścia Józefa, ++ rodziców Adelajdę i Jerzego Winkler, +
+dziadków, ++ rodziców chrzestnych, + Adama Pyda, Klaudię Kopiec, Ireneusza 
Kuszpiwski oraz ++ z pokrewieństwa
NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ŚRODA  11 listopad , wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
                    Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich

7.30 Za + Jerzego Klimek, ++ rodziców Gertrudę i Józefa, ++ siostry Lidię i Edytę, 
++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK 12 listopad, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
                    Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

7.30 Za ++ zalecanych.

PIĄTEK 13 listopad,   wspomn. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski
               Różaniec Boże miłosierdzie dla nas i całego świata

18.00 Za ++ rodziców Łucję i Rudolfa Palica, Annę i Franciszka Szędzielorz, ich rodziców, 
teściów i rodzeństwo. Zmarłych z rodzin Ptok, Mańka i Muras. Joachima Lukoszek, 
Bogdana Porąbki.

SOBOTA  14 listopad

7.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
7.30 Za ++ rodziców Genowefę i Stanisława Żok, brata Piotra Żok, za ++ dziadków 

z obu stron, dwóch szwagrów, za + Henryka Burda, Alojzję Romański 
oraz za ++ z pokrewieństwa.

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.



 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  

8 listopad 2020 r.

1. Dziś  obchodzimy  Dzień  Solidarności  z  Kościołem
Prześladowanym.  Pamiętajmy  w  modlitwach  o  braciach  
i siostrach prześladowanych za wiarę.

2. Kolekta  dzisiejszej  niedzieli  przeznaczona  jest  na  renowację
katowickiej katedry. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona
będzie na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary.

3. W przyszłą  niedzielę  w naszej  archidiecezji  będziemy  przeżywać  Dzień  Muzyki
Liturgicznej.

4. Przyszła  niedziela  to  też  Światowy  Dzień  Ubogich.  Przed  kościołem  zbiórka  na
Fundację  Papieską  Pomoc  Kościołowi  w  Potrzebie.  Proszę  o  pomoc  Zespół
Charytatywny.

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

6. Powracamy do modlitwy Suplikacji po każdej mszy świętej. Prosimy o oddalenie
koronawirusa i łaskę zdrowia dla wiernych, służb medycznych i kapłanów. W naszej
archidiecezji choruje wielu księży, odczuliśmy to już w naszej parafii. 

7. Od  2  listopada  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. Jutro w godzinach od 8.00 do 12.00 będą przyjmowane telefonicznie intencje  za
zmarłych na pierwszy kwartał (styczeń, luty, marzec) 2021 r. oraz rezerwowane msze za
żyjących na cały rok. W tygodniu będzie przyjmowana tylko jedna intencja. Podczas
rozmowy telefonicznej  rezerwujemy  termin,  a  pełną  intencję  zapisaną  na  kartce,  na
której podajemy koniecznie datę rezerwacji i nr kontaktowy wrzucamy do koszyczka na
ołtarzu św. Barbary.

9. Obchody liturgiczne tygodnia:
 poniedziałek – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
 wtorek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;
 środa – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa; Święto Niepodległości.
 czwartek – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika;
 piątek – wspomn. św. Benedykta,  Jana,  Mateusza,  Izaaka i  Krystyna,  pierwszych

męczenników Polski;
 sobota – wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy.

10. Zapraszam do prowadzenia różańca róże różańcowe z Lysek.
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,  Apostolstwo Chorych.
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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