
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Odmawiając pobożnie Akt poświęcenia 
rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu, można zyskać dzisiaj 
odpust zupełny. 

2. Dziś odpust w katowickiej katedrze.  
3. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby archidiecezji – na funkcjonowanie ar-

chiwum i muzeum archidiecezjalnego.  
4. Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30. 
5. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- wtorek – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Tow.,  
- niedziela – I Niedziela Adwentu. 

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. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I Niedzielę Adwentu obchodzimy 

jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do abstynencji od napojów alkoholowych  
i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Trzeźwości wystawionej z tyłu ko-
ścioła.  

9. Aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie w parafiach Rorat w zwy-
czajnej formie. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież uczestniczą w tzw. zdalnym nauczaniu.  Auto-
rzy internetowej platformy holyweek.pl, wykorzystując materiały przygotowane przez redak-
cję „Małego Gościa Niedzielnego”, proponują projekt pt. „Rodzinne Boże Narodze-
nie”. Umożliwia on w wersji online właściwe przygotowanie się i przeżycie okresu Adwentu 
oraz świąt Bożego Narodzenia. Zaplanowano dwie transmisje online Mszy roratniej (z parafii 
św. Rodziny w Piekarach Śląskich o godz. 6.45 oraz z parafii św. Bartłomieja w Bieruniu  
o godz. 18.00). Linki do tych transmisji znajdują się na stronie holyweek.pl.  

10. Zgodnie z wezwaniem Arcybiskupa do modlitwy w intencji ustania pandemii, o pokój i ład 
społeczny zachęcamy wszystkich wiernych do indywidualnej i rodzinnej modlitwy różańcowej 
w naszych domach w łączności z kapłanami archidiecezji katowickiej – codziennie o godz. 
20.30. 

11. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.  
12. 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! 
13. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, naszego in-

formatora parafialnego. 
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XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Dzisiejsze czytania:  (Ez 34,11–12.15–17); (Ps 23,1–2a.2b–3.5.6); (1 Kor 15,20–

26.28); Aklamacja (Mk 11,10); (Mt 25,31–46) 
 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza 
 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszy-
scy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed 
Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po 
prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przy-
gotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony,  
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapy-
tają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym  
i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy 
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". Król im odpowie: 
"Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście 
Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie". 
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przyby-
szem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?". Wtedy odpowie 
im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”. 
Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.11.2020 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla  
                                                                          Wszechświata: 
 
 
 

           8.00   Za ++ rodziców Juliannę i Alojzego Sekuła, dziadków, pokrewieństwo  
                      z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
         10.30   Ku czci św. Cecylii w intencji członków chóru parafialnego i ich rodzin. 
                      Błogosławieństwo rocznego dziecka Szymona Glenc. 
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Za ++ rodziców Marię i Alberta Niestrój, córkę Elżbietę, zięciów,  
                      dziadków, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.   

 
PONIEDZIAŁEK, 23.11.2020:      
                  
                  7.00   Za ++ Annę i Martę Kucza, rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące. 
                17.00   1.  Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski  
                             z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Michaliny z okazji  
                             40. rocznicy urodzin. 
                             2. Za + Waldemara Przybilla – od sąsiadów i znajomych.  
 

WTOREK, 24.11.2020 – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac,  
                                           prezbitera i Tow.: 
  

7.00   Za ++ rodziców Jerzego i Jadwigę Dorna, brata Janusza. 
            17.00   Za + Józefa Weingart. 
 

ŚRODA, 25.11.2020: 

  
              

               7.00   Za ++ Franciszka Niestrój w rocznicę śmierci, Julię i Jana Kozieł,  
                          Joannę i Izydora Niestrój, pokrewieństwo z obu stron, dusze  
                          w czyśćcu cierpiące. 
             17.00   Za ++ Wiktora Cyfka, żonę Edeltraudę, córkę Hertę, rodziców,  
                          dziadków, pokrewieństwo Cyfka, Starok, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 



CZWARTEK, 26.11.2020: 
 
            

           7.00      Za ++ Małgorzatę i Antoniego Siwoń w rocznicę śmierci, rodziców  
                         z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.    
          17.00     Za ++ Jana Dorna w 8. rocznicę śmierci, pokrewieństwo, dusze  
                         w czyśćcu cierpiące. 
                   

PIĄTEK, 27.11.2020: 
  

             7.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w pewnej intencji oraz  
                         w intencji dzieci i ich rodzin.  
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za ++ ojca Eugeniusza Rajman, dziadków  Huberta Rajman, Bertę  
                         i Edmunda Stanowskich, pokrewieństwo.  
 

SOBOTA, 28.11.2020: 
 
            7.00    Za ++ Leona Korzenek w 20. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron,  
                        dusze w czyśćcu cierpiące. 
                        Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          16.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 
          17.00    Za ++ rodziców Hermana i Kornelię Matuszek, syna  
                        Rudolfa, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

XXXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.11.2020 – I Niedziela Adwentu: 
 
 
 

           8.00   Za ++ Leona Wochnik, rodziców Szczepana i Augustynę Pisarskich,  
                      siostrę Cecylię, teściów Adolfa i Małgorzatę Wochnik, syna Helmuta,  
                      dusze w czyśćcu cierpiące. 
         10.30   Za ++ Wiktora Malon w 13. rocznicę śmierci, rodziców, dusze  
                      w czyśćcu cierpiące. 
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Za ++ rodziców Klarę i Wilhelma Myśliwiec, siostrę Ingrid, szwagrów  
                      Czesława i Benedykta, dziadków, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu  
                      cierpiące. 
 


