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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
W dniu dzisiejszym przeżywamy Niedzielę Misyjną. Witamy w naszej parafii o. Norberta
i kleryków z naszego franciszkańskiego seminarium. Po Mszy św. przed kościołem będzie
można złożyć ofiarę na cele misyjne naszej Prowincji zakonnej. O 16.15 zapraszamy na
nabożeństwo różańcowe w intencji misji i misjonarzy. Zapraszamy na nabożeństwa
różańcowe w poniedziałek i wtorek o 17.15.
W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć wszystkim,
którzy już weszli do chwały niebieskiej. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie
ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
Do wspólnego świętowania wigilii Wszystkich Świętych serdecznie zapraszamy
we wtorek, 31 października po Mszy św. o godz. 18.00 do domu parafialnego na wieczór
ze Świętymi. Na zakończenie wieczoru odbędzie się procesja do krzyża misyjnego ze
śpiewem litanii do Wszystkich Świętych oraz uczczenie relikwii św. Franciszka i św.
Antoniego. Prosimy zabrać świece. Jednocześnie przypominamy, że w „Halloween”, nawet
w formie zabawy, nie powinny uczestniczyć osoby wierzące. Dorośli zaś powinni chronić
dzieci i młodzież przed obrazami grozy i strachu związanymi z tym pseudoświętem.
Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: – od południa Uroczystości
Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne
nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego,
odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, – nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone
z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten możne być ofiarowany tylko
za dusze w czyśćcu cierpiące).
Odwiedziny cmentarza w dniu 1 listopada nie zwalniają od obowiązku uczestniczenia
w świątecznej Mszy św. Porządek Mszy św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. O godz.
15.30 zapraszamy na Nieszpory za zmarłych, po których nastąpi poświęcenie zniczy
i kwiatów. Następnie wyruszy procesja na cmentarz, gdzie zostanie odprawione
nabożeństwo za zmarłych.
W czwartek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina
wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść
z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede
wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy Świętej. Nabożeństwo różańcowe
z wypominkami o godz. 17.15 i Msza św. za zmarłych z wypominek o godz. 18.00 odbędzie
się w kaplicy Miłosierdzia Bożego na cmentarzu. W tym dniu nie będzie adoracji o 17.00.
Do 8 listopada odprawiamy Msze św. i modlitwy za zmarłych. Od godz. 17.15
odczytujemy wypominki, o godz. 17.30 nabożeństwo i o godz. 18.00 Msza św. W piątek
Msza św. i Droga Krzyżowa o godz. 17.00. O godz. 16.50 czytanie wypominek. W niedzielę
będziemy się modlić szczególnie za zmarłych, których pożegnaliśmy w naszej parafii
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po zakończeniu Mszy św. o 17.00 rodziny tych zmarłych
mogą zabrać poświęcone znicze i w najbliższym czasie złożyć je na grobie.
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Zachęcamy wiernych do składania zalecek za zmarłych, w intencji których w tych dniach
podczas nabożeństw i Mszy św. będziemy się modlić. Wypominki składamy w zakrystii lub
na furcie.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi już od poniedziałku pół godziny przed każdą Mszą.
W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. W każdą niedzielę po Mszy św. o 8.30 szafarze
Komunii św. odwiedzają chorych z Panem Jezusem. Chorych niezapisanych na stałej liście
prosimy zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
Spowiedź dla wszystkich dzieci w piątek od 16.30. O godz. 17.00 Msza św. z udziałem
dzieci i droga krzyżowa za zmarłych. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi
św. od 18.00 i na Mszę św. I-piątkową o 18.30. Po tej Mszy św. odbędzie się modlitewny
wieczór uwielbienia.
W pierwszą sobotę miesiąca o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr.
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, w int. wspólnoty Żywego Różańca oraz
nabożeństwo w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca. Spotkanie Róż Różańcowych
oraz wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w tę wspólnotę. O 17.30
nabożeństwo różańcowe i Msza św. w porządku niedzielnym.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Od
1 listopada będzie można nabywać nasze parafialne kalendarze - cegiełki na budowę
nowego kościoła i klasztoru.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski w kolejnym
tygodniu naszego życia.

INTENCJE MSZY ŚW. 29.10 –5.11.2017
XXX Niedziela Zwykła – 29.10
7.00 Za ++ Alojza i Irenę TROCHA – int. od córki Anny i wnuczki Barbary z rodziną.
8.30 Za + Ryszarda PILEWSKIEGO w 2. rocz. śm.
10.00 Za ++ rodziców Kamilę i Eusygniusza oraz z rodzin z obu stron.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 Za + Ewę SROKA w 6. rocz. śm.
17.00 Za + Ryszarda NOWAKA w 3. rocz. śm.
Poniedziałek – święto Roczn. Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach – 30.10
7.00 Za ++ Gertrudę i Alfreda MOKRY oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Do Serca Jezusa i Maryi w int. Edyty, Pauliny i Patrycji PYRAS z ok. ur. z prośbą o
potrzebne łaski, zdrowie i miłość.
Wtorek – 31.10
7.00 Za + męża Ryszarda PILEWSKIEGO w 2. rocz. śm.
18.00 Za ++ Annę i Wiktora HAŚNIK.
Środa – Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11
7.00 Za ++ Aleksandrę i Bronisława KLUZ, Jana MACHLIK i Joannę ŁODYGA.
8.30 Za ++ Henrykę TUBIS i rodziców.
10.00 Za + męża Bogdana PYRAS w 2. rocz. śm.
11.30 W int. Parafian.
11.30 W int. Agnieszki z ok. ur. oraz rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Dary
Ducha Świętego, zdrowie i Boże błog.
17.00 Za + Czesława PARUCH.

17.00 Za ++ Henryka KOZŁOWSKIEGO, z rodziny STEFAŃSKICH, teściów
KOZŁOWSKICH, Mariusza GOLUBIŃSKIEGO i dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek – wspom. Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2.11
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ z wypominek.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów i o nowe powołania.
Piątek – wspom. Wszystkich Zmarłych Zakonu Serafickiego – 3.11
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ z wypominek.
17.00 Za ++ Zakonu Serafickiego, rodziców, krewnych i dobrodziejów.
18.30 Za + Ewelinę MELICH w 30. dn. po śm.
Sobota – wspom. św. Karola Boromeusza, bpa – 4.11
7.00 W int. Joanny z ok. ur.
8.00 Za ++ Członków Żywego Różańca.
8.00 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. wynagradzającej oraz rodzin, które
w październiku przeżywały peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej.
18.00 Za ++ z wypominek.
18.00 Za + Jerzego GRZYK w 30. dn. po śm.
XXXI Niedziela Zwykła – 5.11
7.00 Za + Jadwigę SZEWCZAK w 30. dn. po śm.
8.30 Za ++ męża Jana FILAK w 1. rocz. śm., rodziców z obu stron.
10.00 Za ++ Leonardę i Zdzisława KRASIŃSKICH oraz z pokrewieństwa.
11.30 Za + Jarosława WAROŃSKIEGO w 15. rocz. śm.
17.00 Za ++ z wypominek.
17.00 Za ++ Janinę KORPAŁA w 10. rocz. śm. i Stanisława KORPAŁA.
W naszym klasztorze odprawiane są:
Msze św. gregoriańskie za + Zytę GRYMEL (od 1. do 30.11.2017)
oraz za ++ Emila i Anielę PINDEL (od 1. do 30.11.2017)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także tzw.
intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy
Myśl św. Jana Pawła II
„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w
przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości
nieba. [...] Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam, byśmy nigdy nie zapomnieli i nie
stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu, na
ziemi".
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Wyd. Rafael, Kraków 2014
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 16,13-19)
Jaki jest twój Bóg?
O tym, czy ktoś jest chrześcijaninem czy nie, decyduje odpowiedź na pytanie, które Pan Jezus
postawił swoim uczniom: „Za kogo Mnie uważacie?” Reszta, zwłaszcza
przemiana serca i wyzbycie się grzechu, jest konsekwencją odpowiedzi na
to pytanie. Jeśli dla kogoś Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego, to
dokonuje ściśle określonego wyboru drogi życiowej. Jest to droga od
egoizmu do miłości. Tymczasem bardzo często Jezus jest dla ludzi tylko

Bogiem. Piszę „tylko”, bo jest istotna różnica między Bogiem, a Bogiem żywym, który zbawia
(czyli Mesjaszem). Dbajmy o to, by Jezus nie był dla nas odległym Bogiem, który jest bardziej
ideą niż osobą. On chce żyć w naszym życiu. Istotne jest nie tylko to, kto jest dla nas Bogiem,
ale też to jakim On jest w naszej świadomości.
Mieczysław Łusiak SJ
,,ŚWIĘTA I ZBAWIENNA JEST MYŚL MODLIĆ SIĘ ZA ZMARŁYCH''
3 listopada
zakonne rodziny franciszkańskie ofiarują swoje modlitwy i liturgię Eucharystii w intencji
tych zmarłych, którzy na ziemi kształtowali swoje życie według wzoru Serafickiego
Patriarchy. Modlą się również za zmarłych rodziców, krewnych i dobrodziejów.
NABOŻEŃSTWA ZA ZMARŁYCH /10 min. przed nabożeństwem czytane są wypominki/
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17.30 Różaniec
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ŚWIĘTY JÓZEF - Patron RÓŻY V z wspólnoty Żywego Różańca przy naszej parafii
Św. Bernard z Clairvaux (1153 r.): „Od niektórych świętych otrzymujemy
pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we
wszystkich, a poza tym broni on tych wszystkich, którzy z pokora zwracają
się do niego”.

ŚW. JÓZEF - CZŁOWIEK WIARY I MODLITWY
[…] Wielka dyskrecja, z jaką Józef wypełniał misję powierzoną mu
przez Boga, jeszcze bardziej uwydatnia jego wiarę, która sprawiała, że
zawsze wsłuchiwał się w głos Boga i starał się zrozumieć Jego wolę,
aby całym sercem i ze wszystkich sił być jej posłusznym. Dlatego
Ewangelia nazywa go człowiekiem «sprawiedliwym» (Mt 1, 19).
Sprawiedliwy jest bowiem ten, kto się modli, kto żyje wiarą i stara się
czynić dobro w każdej konkretnej sytuacji życiowej.
Wiara karmiąca się modlitwą - oto najcenniejszy skarb, jaki przekazuje nam św. Józef. Jego
śladem poszły pokolenia ojców, którzy dzięki przykładowi prostego i pracowitego życia
zaszczepili w duszach swych dzieci nieocenioną wartość wiary, bez której wszelkie inne dobro
narażone jest na ryzyko.
Jan Paweł II, fragm. rozważania przed modlitwą „Anioł Pański". 17.03.2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Kubuś Puchatek do Prosiaczka:
- Krzyś dał nam 10 słoików miodu, po 8 dla każdego.
- Ależ Puchatku! - dziwi się Prosiaczek. Przecież to wypada po 5 słoików!
- Licz sobie jak chcesz, Prosiaczku. Ja swoje 8 już zjadłem!

