od 24.10. do 31.10. 2021 r.
Niedziela 24.10. XXX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę i zdrowie w rodzinie
Anny i Grzegorza oraz o dary Ducha św. dla dzieci
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ brata Tadeusza w r. śmierci, jego żonę Franciszkę - zam. od siostry Antoniny
16:15 Różaniec
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę i zdrowie dla
Renaty i Rudolfa z ok. 55 r. ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinach synów
Poniedziałek 25.10.
17:15 Różaniec
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę i zdrowie dla matki
Gertrudy z ok. 85 r. urodzin

Wtorek 26.10.
17:15 Różaniec
18:00 Za + Krzysztofa Mańka z ok. urodzin
Środa 27.10.
17:00 Za ++ ciocię Marię w r. śmierci, rodziców Gertrudę i Jana, wujka Jana, rodziców Emanuela
i Gertrudę, 4 sisotry, 2 braci, szwagrów, szwagierki, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta,
++ z pokr. Ziaja, Wojsa, Lebioda
Różaniec
Czwartek 28.10. św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów, święto
17:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:15 Różaniec
18:00 Za + mamę Lydię w 5 r. śmierci, ojca Konrada ++ z rodzin Bekierz, Kupka, Kempa, Szajka,
pokr. kapłanów, przyjaciół i dobrodziejów
Piątek 29.10.
17:15 Różaniec
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę i zdrowie w rodzinie
i w rodzinie syna
19:00 Różaniec dla kandydatów do Bierzmowania
Sobota 30.10.
8:00 1. Za ++ siostrę Marię i jej męża Ernesta
2. O wieczną radość dla ++ rodziców, dziadków Annę i Huberta Świerczok oraz pokr.
17:15 Różaniec
18:00 Za + Marię Golec - zam. od sąsiadów
Niedziela 31.10. Kiermasz
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę i zdrowie w rodzinie
Eweliny i Grzegorza
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 O radość życia wiecznego dla ++ Łucji i Klausa w r. ich urodzin z rodziny dusze opuszczone
16:15 Różaniec
17:00 Za + Łukasza Strach - zam. od rodzin Gerlich i Spałek
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Nowa książka o Drodze św. Jakuba pojawi się w Listopadzie. Mały zwiastun
książki na stronie www. parafii w zakładce: Portugalia 2023.
Tytuł: „CAMINO-Najważniejszy jest Człowiek”.
Tym razem „bohaterem” nie są przebyte kilometry, czy też idący pielgrzymi.
Opisane zostały Spotkania z człowiekiem. Te przelotne i te dłuższe. Te, które
z różnych przyczyn utkwiły w pamięci. Pojawi się też tekst o doświadczeniu
Spotkania z Bogiem podczas Mszy świętych na Camino. Refleksje ze Spotkań
z ludźmi opisał ks. Piotr. Doświadczenie Spotkań z Bogiem na Mszach św.
opisała Marcelina Czupała. Oprócz tekstu znajdziemy w książce kilkadziesiąt
zdjęć ilustrujących atmosferę Camino.
Zapraszam do lektury nowej książki
Proszę podziel się informacją o kolejnej książce z innymi
Proszę o promowanie i popularyzację
Opłaty cmentarne, szczególnie opłaty za wywóz śmieci, każdego roku wzrastają, a ofiary cmentarne od wielu lat utrzymują się na nie zmienionym poziomie.
Postanowiliśmy od 01 listopada 2021 roku podnieść obowiązujące opłaty.
Nowe stawki opłat:
− od każdego nowo stawianego pomnika 15% wartości (dotychczas 10%)
− za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 150 zł. (dotychczas 100 zł.) od grobu podwójnego i głębinowego 200 zł.
(dotychczas 150 zł.).
Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na
bieżąco u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562).
Od soboty 30.10. do środy 03.11. na cmentarzu, obok krzyża, będzie skarbonka, ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza.
W dniu Wszystkich Świętych Msze św. będą o 7:30 i 10:00. O 14:00 Nabożeństwo i Procesja na cmentarz. O 19:00 w świątyni i w transmisji Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Sentencja: Leonardo da Vinci - Mądrość to córka doświadczenia.

Refleksja
Są tacy ludzie, którym zdecydowanie brak jest wiary potrzebnej do tego,
aby poprosić o coś więcej. Są też inni, którzy prowadzą całkiem bogate
życie duchowe, pozwalające im wierzyć, że Jezus da im wszystko, czego
potrzebują, a jednocześnie są takimi materialistami, że są przekonani, iż
to, czego chcą, jest tym, czego rzeczywiście potrzebują. Starsza kobieta
rozzłościła się na Boga, który nie dal jej wygranej na loterii, choć nie ulegało wątpliwości, że taka wygrana znacznie ułatwiłaby wszystkim życie.
Ludziom, którzy znają Chrystusa już od jakiegoś czasu, wcale niełatwo
jest zdecydować, o co mogliby Go poprosić. Bartymeusz dał nam przykład najlepszej odpowiedzi na takie pytanie: „Rabbuni, żebym przejrzał”.
Ten cud przywrócenia wzroku jest drugim opisanym w Ewangelii św.
Marka. Powtórzenie to powinno dać nam do myślenia i zwrócić naszą
uwagę na symboliczny wymiar uzdrowienia, co zresztą zaznaczone zostało w zakończeniu tej historii. Jezus spotykał wielu ludzi ślepych na to, kim
był, i głuchych na Jego przesłanie. Brak wiary był dla tych ludzi brakiem
duchowej perspektywy. Dramatyzm sytuacji, w której temu niewidomemu
zostaje przywrócony wzrok, pomaga nam zrozumieć symboliczne znaczenie całej sceny. Jezus szedł do Jerozolimy, gdy spotkał Bartymeusza, który pozdrowił Go mesjańskim imieniem Syna Dawida. Niewidomy mężczyzna „widział”, że Jezus jest Mesjaszem. Rozpoznając Go, uprzedził
triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, który już wkrótce miał nastąpić.
Zachowanie innych ludzi z tłumu można odczytać jako zapowiedź innych
reakcji, zwłaszcza wtedy, gdy nastawali na niewidomego, aby przestał
wołać Jezusa. Paradoksalnie to oni byli niewidomi, on zaś widział. Mężczyzna, gdy odzyskał wzrok, postanowił iść za Jezusem. Jego duchowy
wzrok dał mu odwagę, aby nazwać Jezusa Synem Dawida; jego wzrok
fizyczny pozwolił mu iść za Nim.
Na wesoło
* Dwu rozbitków znajduje się od kilku dni na morzu lala od lądu. Siedzą
pełni rozpaczy na paru deskach, które zostały im z rozbitej przez burzę
łodzi. W pewnej wili jeden klęka i zaczyna głośno się modlić: - Boże,
byłem dotąd obrzydliwym niedowiarkiem. Jeśli mnie uratujesz, obiecuję
resztę mych dni poświęcić pokucie. Wstąpię do klasztoru i będę... Przerywa mu drugi i klepiąc go po plecach, mówi: - Przestań! Patrz, w oddali
widać płynący ku nam statek.
* Baco, a umiecie powiedzieć chrząszcz brzmi w trzcinie? - A co mom ni
umić? No to mówcie. - Chrobok burcy w trowie.

Ostatni tydzień Nabożeństw Różańcowych. Od 25.10. do 07.11. z Nabożeństw
i Mszy św. będzie z naszego kościoła transmisja internetowa.
Dziś modli się z nami i kazania głosi ks. Henryk Pocześniok (nasz parafianin, który
wkrótce wyjeżdża na misje do Peru). Kolekta będzie przeznaczona na jego misyjne
potrzeby. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna.
——————————–———–———–———–——–————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Podczas Mszy wręczenie książeczek Droga do
nieba kandydatom do I Komunii św. (zapraszamy rodziców i dzieci).
——————————–———–———–———–——–————————
W piątek o 19:00 Różaniec dla kandydatów do Bierzmowania (klasa I i VIII).
——————————–———–———–———–——–————————
W sobotę o 15:30 zapraszam ministrantów i kandydatów, marianki i kandydatki na
Spotkanie i pizzę.
——————————–———–———–———–——–————————
W przyszłą niedzielę Kiermasz - rocznica poświęcenia naszego kościoła. Ostatnie
Nabożeństwo Różańcowe o 16:15. Kolekta na cele parafii.
——————————–———–———–———–——–————————
Zapisywanie Intencji Mszalnych na 2021 i 2022 rok oraz inne sprawy kancelaryjne
we wtorek: 8:00 - 8:30; 16:30 - 17:10; 18:30 - 19:00.
——————————–———–———–———–——–————————
Sakrament Pokuty: środa 16:00 - 17:00; czwartek 17:00 - 18:00; piątek 17:00 - 18:00;
sobota 8:30 - 9:30 (będzie dwóch księży)
——————————–———–———–———–——–————————
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pani z ul. Kolejowej: Mirela Świerc oraz z ul. ks.
Czerwionki: Barbara Mordyńska, Gabriela Przybył, Monika Walosek.
——————————–———–———–———–——–————————
Do nabycia: Gość Niedzielny (zachęcam do lektury tego tygodnika)
——————————–———–———–———–——–————————
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Trwają prace nad instalacją nowego
systemu grzewczego: w kotłowni, zakrystii i w podłączeniu prądu.
——————————–———–———–———–——–————————
Prośba aby szanować rynienki odpływowe (zarywają się) nie jeździć samochodem po
placu kościelnym i na cmentarz. Można dowieść osoby starsze
i chore pod główne drzwi .
——————————–———–———–———–——–————————
W wejściu do kościoła (przedsionku) jest skarbonka. Będzie to jedyna skarbonka
w świątyni. Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy obrazie
Jezu ufam Tobie, przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofiary św.
Antoniego i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiary!
——————————–———–———–———–——–————————
Kartki na wypominki można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki pocztowej na plebanii. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 02 do 07.11. Intencje
Mszy św. można zamawiać w kancelarii.

