OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w modlitwach
o braciach i siostrach prześladowanych za wiarę.
2. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na renowację katowickiej katedry.
3. Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych – dzisiaj o godz. 16.15.
4. 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,
czwartek – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika,
piątek – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski.
5. Informujemy, że odpust zupełny za wiernych zmarłych można uzyskać przez wszystkie dni
listopada, spełniając warunki odpustu. Osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą
opuścić domów z powodu nałożonych restrykcji, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze
duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwie za zmarłych. Osoby takie muszą przy
tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub
Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład Laudesów lub Nieszporów z Oficjum za
zmarłych, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych.
6. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
7. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do
spowiedzi św.
8. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Ubogich. Przed kościołem będzie odbywać się zbiórka
na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
9. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.
10. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele
i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać!
11. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego.
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiejsze czytania: (Mdr 6,12–16); (Ps 63,2.3–4.5–6.7–8); (1 Tes 4,13–
18); Aklamacja (Mt 24,42a.44); (Mt 25,1–13);

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne
zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo
się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie". Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały
roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie". Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które
były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu
nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam". Lecz on
odpowiedział: "Zaprawdę powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc,
bo nie znacie dnia ani godziny”. Oto Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.11.2020 – rocznica poświęcenia kościoła w Brzeziu:
8.00 Za ++ męża, ojca i dziadka Antoniego Fiołka, pokrewieństwo
Staniszewski, Czogalik, Czeleń.
10.30 Za + Irenę Tomczuk.
16.15 Różaniec za ++ zalecanych.
17.00 Za ++ rodziców Antoninę i Karola Klinik.

PONIEDZIAŁEK, 09.11.2020 – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej:
7.00 Za + męża Huberta Gołeczka w rocznicę urodzin.
17.00 Za ++ Klarę Popeła w 7. rocznicę śmierci, córkę Anielę.

WTOREK, 10.11.2020 – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora
Kościoła:
7.00 Za ++ rodziców Antoniego i Aleksandrę Bujak, pokrewieństwo z obu
stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Edwarda Zychma, rodziców z obu stron, pokrewieństwo Psota,
Burek, Zychma.

ŚRODA, 11.11.2020 – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa:
7.00 Za ++ rodziców Anielę i Macieja Sekuła, dziadków z obu stron, dusze
w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Zygfryda Gawliczek w 22. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu
cierpiące.

CZWARTEK, 12.11.2020 – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika:
7.00
17.00

Za ++ męża Franciszka Niestrój w 13. rocznicę śmierci, teściów
Ernesta i Łucję.
Za ++ rodziców Agnieszkę i Ryszarda Bauer, braci Damiana i Janusza,
pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK, 13.11.2020 – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męczenników Polski:
7.00 Za + Leona Gawliczek, dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo w intencji Huberta i Ireny.
SOBOTA, 14.11.2020:
7.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w pewnej intencji z okazji 80.
rocznicy urodzin.
Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
13.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Jadwigi Liszka z okazji
90. rocznicy urodzin.
14.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo w intencji Andrzeja Polak z okazji 50.
rocznicy urodzin.
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
17.00 Za ++ Ewalda Myśliwiec, rodziców Edmunda i Bertę Stanowski,
szwagra Eugeniusza, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.11.2020:
8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Anieli z okazji 70.
rocznicy urodzin.
10.30 Za ++ ks. Augustyna Kołek, Annę i Józefa Machecki, pokrewieństwo
Kołek, Cuber.
16.30 Nieszpory.
17.00 W intencji parafian.

