PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
21 – 28 października 2018
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10. – NIEDZIELA MISYJNA /kolekta na OKNA / MISJE/
8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B, opiekę i zdrowie w rodzinie
GAIDA.
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za ++ rodziców Martę i Józefa Krawczyk, + Krystynę Kowalczyk
oraz ++ dziadków Grus i Krawczyk.
15.00 – Różaniec w int. mieszkańców Parafii: Październi, Domów Celnych, Centrum, Kierocia, Grucek,
Marców i Kowia.

PONIEDZIAŁEK – 22.10. – ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
17.00 – Dzieci z parafii Św. Krzyża z Bytomia-Miechowic: spektakl grupy teatralnej pt. „Tutaj wszystko się
zaczęło” /dzieciństwo Św. Jana Pawła II/ oraz różaniec.

18.00 – Do MB Różańcowej i Miłos. B. za + męża Piotra Leschik w 2 rocz. śm., ++ rodziców,
dziadków, ++ z pokr. oraz dusze z tego miejsca.
WTOREK – 23.10.
17.00 – Różaniec w int. Róży Różańcowej Haliny Wicher.
17.30 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Gertrudę i Juliusza Wicher, ++ Ignacego i Stefanię, + brata Stanisława z żoną Zofią Matysiak, + Michalinę Wręczycką oraz ++, którzy w tym
gospodarstwie pracowali.
ŚRODA – 24.10.
17.00 – Różaniec w int. Róży Różańcowej Marii Wieczorek.
17.30 – Do Miłos. B. za + siostrę Agnieszkę Mrosek w 27 rocz. śm., ++ rodziców Piotra i Rozalię, ++ teściów Jana i Łucję, + siostrę Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta
i Pawła z żoną Zofią, ++ dziadków Mrosek i Pietrucha oraz ++ szwagrów Pawła i Jana.
CZWARTEK – 25.10.
17.00 – Różaniec w int. Rodzin Szensztackich parafii.
17.30 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie
w rodzinie KONIECKO.
PIĄTEK – 26.10.
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + Annę Karolak w 1 rocz. śm. i + ojca Mariana w 19 rocz. śm.
Różaniec w int. ministrantów, dzieci, młodzieży i rodziców.

SOBOTA – 27.10.
7.30 – Różaniec w int. Starszych, Chorych i Cierpiących – Czciciele Matki Bożej.
8.00 – Do MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę
i zdrowie w rodzinie ŁUCJI HADZIK oraz do Miłos. B. za + męża Benedykta.
11.30 – /Jubileuszowa/ Do MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.,
opiekę i zdrowie dla Jubilatki TERESY TOMAN z ok. 70 rocz. urodzin oraz 46 rocz. ślubu.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10. /kolekta na MALOWANIE KOŚCIOŁA/
7.30 – Różaniec w int. Parafian – Czciciele Matki Bożej.
8.00 – Do Miłos. B. i Wsz. Św. za + męża Jerzego Kompała, ++ rodziców Kompała i Parkitny,
+ brata Stanisława Parkitny z żoną, ++ żony z mężami, Zofię i Mariannę, + zięcia
Andrzeja Krawczyk, + bratową Mariannę Parkitny, + szwagierkę Marię Fijak z mężem.
10.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze
błog. B., opiekę i zdrowie dla Jubilatki HALINY KOSTORZ z ok. 60 rocz. urodzin oraz
dla Janiny, Eugeniusza i Rafała. Różaniec w int. Rodzin Parafii.
12.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.,
opiekę i zdrowie dla Jubilatki SONI JANKOWSKIEJ z ok. 60 rocznicy urodzin.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza parafialna /wymiana OKIEN / MISJE ŚW./, a w przyszłą niedzielę tzw.
specjalna inwestycyjna na zewnętrzne malowanie kościoła, przed kościołem zbiórka do puszki na wsparcie chrześcijan prześladowanych w Pakistanie. Bóg Zapłać za złożone ofiary
na te szczytne CELE.
2. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę:
Marię Kempa i Irmę Biber.
3. WYPOMINKI za Zmarłych proszę składać do koszyczka na stoliku, który będzie ustawiony przy drzwiach wejściowych kościoła /obok ławek/. Przy stoliku będzie stał odnowiony świecznik z paschałem symbolizującym Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech
pamięć o bliskich Zmarłych będzie należycie upamiętniona!!!
4. W poniedziałek wspominamy Św. Jana Pawła II. W naszej parafii będziemy gościć grupę
teatralną dzieci z opiekunem ks. Joachimem Koza z parafii Św. Krzyża w BytomiuMiechowicach, którzy przedstawią spektakl pt. „Tutaj wszystko się zaczęło” /o dzieciństwie
Św. Jana Pawła II/ połączony z modlitwą różańcową. O godz. 17.00 ZAPRASZAM Parafian do liczniejszego udziału w nabożeństwie. Po Mszy św. na plebanii poczęstunek
dla naszych Gości przygotowany przez Zespół CARITAS.
5. W piątek o godz. 17.00 Msza św. św. szkolna z konkursem religijnym i modlitwą różańcową, po Mszy św. spotkanie dla bierzmowańców z klasy 3 gimnazjum.
6. RODZINY, które chcą nabywać kolejne wydania gazetki BOŻE DARY w kolorowej
szacie graficznej zawierającej wybrane zdjęcia i kronikę wydarzeń parafialnych, w zakrystii mogą się wpisać na listę.
7. W zakrystii Zelatorzy parafialnych 8 Róż Różańcowych mogą odebrać październikowy
numer miesięcznika Rycerz Niepokalanej.
8. Zachęcam do zamawiania INTENCJI: w listopadzie i grudniu jest kilkanaście wolnych intencji oraz na przyszły rok 2019. Wszyscy będą należycie obsłużeni!
9. W minionym czasie został także odnowiony KRZYŻ przy skrzyżowaniu ulic obok posesji
rodziny Szulc.
10. W sobotę 8 grudnia planujemy wycieczkę na jarmark bożonarodzeniowy do WROCŁAWIA. Koszt od 1 os. ok. 60 zł, zapraszam PARAFIAN i waszych znajomych do udziału.

