Porządek Nabożeństw
od 25.09. do 02.10.2011 r.
Niedziela 25.09. XXVI zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte von Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden
u. der Bitte um weiteren Schutz u. Gesundheit anlässlich des 73. Geburtstages u. um Gottes
Segen in den Familien der Kinder
9:30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
10:00
Do Bożej Op. przez wstaw. NMP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog.
dla Anny i Marcina z ok. 1 r. ślubu
17:15
Nieszpory niedzielne
18:00
Do Op. Bożej przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi i św. o. Pio o łaskę zdrowia i błog.
Boże dla ojca z ok. ur.
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Poniedziałek 26.09.
18:00
Do MBNP z prośbą o zdr. i błog. Boże dla Łucji Gepert z ok.. ur. oraz o błog. Boże
w rodzinach dzieci.

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ

Wtorek 27.09. św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wsp.
16:00
Do Miłosierdzia Bożego za .wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie z ok.. 75 r. ur. o błog. Boże w rodzinach dzieci oraz za + męża Jerzego
Wałaszek.

W nadchodzą cym
tygodniu rozpoczynamy
miesiąc październik, który
kieruje zaproszenie wspólnoty kościoła do modlitwy
różańcowej. Czas i miejsce,
w których przyszło nam
żyć, niosą ze sobą wiele
okoliczności pozytywnych
i negatywnych, które domagają się otoczenia płaszczem modlitwy. Rozważanie
tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych
to okazja, by w Boży sposób łączyć nasze życie
z życiem Jezusa i Maryi. Łączyć nasze ziemskie troski
i radości z bolesnymi i radosnymi tajemnicami ich
życia. Oby rozważanie różańcowych tajemnic życia
Jezusa i Maryi pogłębiało naszą więź ze Zbawicielem
i Jego Matką oraz przybliżało nas do nieba. Nie wahajmy się zatem wziąć do rąk Koronkę Różańca, by
odkrywać ją na nowo w świetle Pisma Św. w harmonii
z liturgią i codziennym życiem.

Środa 28.09. św. Wacława, męczennika, wsp.
17:00
Za +żonę i matkę Annę Świerczok w 3 r. śm. i wszystkich ++ z pokrew.
Czwartek 29.09. św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, św.
18:00
Za ++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, rodziców
Gertrudę i Waltra Sprancel + siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa oraz ++ z pokrew.
Piątek 30.09. św. Hieronima, dra Kościoła, wsp.
17:30
Różaniec za młode pokolenie
18:00
Przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Judy Tadeusza z podz. za odebrane łaski
z prośbą o zdrowie Boże błog. w rodzinie.
Sobota 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dra Kościoła, wsp.
8:00
Za + męża i ojca Ignacego Mainka w r. śmierci., ++ jego rodziców Wiktorię i Piotra,
+ Marię Mainka, ++ Józefa i Marię Klisz, 3 siostry, brata Teodora, ++ teściów Julię
i Franciszka Knapik, Romana, Bernarda oraz ++ z pokrew. Mainka, Klisz, Knapik, Wodniok
17:00
18:00

Nabożeństwo różańcowe oraz I soboty miesiąca
Za + ojca Franciszka ++ teściów Elżbietę i Reinholda ++ dziadków z obu stron
++ z pokrew. i dobrodziejów.

Niedziela 02.10 XXVII zwykła
7:30
Für + Mutter Maria zum 20. Todestag, + Vater Antoni, Ehemann Józef, seine Eltern,
Schwester Hildegarda, ihren Ehemann u. alle ++ aus der Familie
9:30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
10:00
Do Bożej Op. przez wstaw. NMP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog.
w rodzinie oraz za + ojca + babcię i ++ z rodziny.
15.00
Nabożeństwo różańcowe z udzielanym sakr. chrztu
18:00
Za + brata Jerzego Wodarczyk, + ojca Jerzego Wodarczyk, szwagra Józefa Lenzke,
++ z pokrew. Wodarczyk, Strancich
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Różaniec
bł. JAN PAWEŁ II – „ Proszę weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma św.”
RADOSNE
Poniedziałek, Sobota
Zwiastowanie
Nawiedzenie
Narodzenie
Ofiarowanie
Znalezienie

ŚWIATŁA
Czwartek
Chrzest w Jordanie
Objawienie na weselu w Kanie
Głoszenie Królestwa i wzywanie do
nawrócenia
Przemienienie na Górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

BOLESNE
Wtorek, Piątek
Modlitwa w Ogrójcu
Ubiczowanie
Cierniem ukoronowanie
Droga Krzyżowa
Śmierć na krzyżu

CHWALEBNE
Środa, Niedziela
Zmartwychwstanie
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Św.
Wniebowzięcie
Ukoronowanie

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały
ich w cierpieniach.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał
ewangelizacyjna i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc
materialną najuboższym Kościołom.
PAPIESKA INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
Aby modlitwa różańcowa jednoczyła naszą Wspólnotę i nasze rodziny wokół
Tego, do Którego Maryja jest drogą.
W październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
02.10. Róża 2
p. Anna Bock
09.10. Róża 3
p. Inga Muc
16.10. Róża 4
p. Hildegarda Czupała
23.10. Róża 5
p. Elfryda Fleger
30.10. Róża 6
p. Maria Baron

Bóg zapłać za modlitwy zanoszone w intencji naszej parafii i za wszelkie ofiary.
Bóg zapałać za wszystkie wykonane prace.
Dzisiaj obchodzimy XXVII niedzielę zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na cele
naszej parafii. Nieszpory o godz. 17.15. Zapraszam!
W środę Msza św. szkolna o godz. 17.00.
W piątek o godz. 16.30 w salce spotkanie dzieci przygotowujących się do
I Komunii
W sobotę pierwszy dzień października. O godz. 17.00, rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. W Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy pielgrzymka Caritas
diecezji opolskiej, pielęgniarek i wolontariuszy. Nauka przed chrzcielna o godz.
16.00 w salce.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00, połączone z udzielaniem sakramentu chrztu św.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na kurię i seminarium.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jerzemu Pocześniok,
p. Teresie Jarzombek, p. Urszuli Wałaszek, p. Jadwidze Opiela, p. Elfrydzie
Lewandowskiej oraz p. Janinie Lenart składamy jak najserdeczniejsze życzenia
Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Elżbietę Knol,
Teresę Wojsa, Halinę Klimaszewską i Marię Poloczek. Bóg zapłać!
++ Odbył się pogrzeb zmarłego Michała Chrapkiewicz l.28. Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie.++
Witamy w naszej wspólnocie parafialnej nową siostrę karmelitankę s. Deborę.
Pochodzi z Jaworzna. Na placówkach była w Sosnowcu i Czeladzi. U nas pełnić
będzie posługę zakrystianki. Życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej
i patronów oraz życzliwości ludzkiej. Szczęść Boże.
Gorące podziękowanie za udział i modlitwę w Mszy św. wprowadzającej
kanonicznie mnie na urząd proboszcza. Bóg zapłać dzieciom, siostrom, organistce, orkiestrze, służbie liturgicznej, PRD. W intencji Swojej i całej parafii
o modlitwę proszę. Życzę wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.
Ks. Piotr

