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PORZĄDEK  
NABOŻEŃSTW  

W  U R O C Z Y T O Ś Ć   
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  1. XI.  2014 r.  

 

W  KOŚCIELE godz.  700  MSZA ŚW.  
    godz. 1000  MSZA ŚW.  
       NIESZPORÓW NIE MA 
       MSZY ŚW. WIECZORNEJ NIE MA 
 

NA CMENTARZU godz. 1430  PROCESJA Z MODLITWAMI ZA ZMARŁYCH 
    godz. 1500  SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN 
 

W  D Z I E Ń  Z A D U S Z N Y    2 .  X I .  2 0 1 3  r.  

W  KOŚCIELE  godz.  700  MSZA ŚW.  
   godz. 1000  MSZA ŚW.  ZA PARAFIAN 

 NA CMENTARZU godz. 1500  MSZA ŚW. ZA  DUSZE WSZYSTKICH WIERNYCH  
       ZMARŁYCH 

W  KOŚCIELE godz. 1630  RÓŻANIEC ZA DUSZE ZALECANE 
   godz. 1700  MSZA ŚW. W INTENCJI OJCA ŚW. 

Refleksja  
„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? 
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym 
swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”. 
Boli nas we współczesnym świecie to, że wiele słów nie ma pokrycia w rzeczywisto-
ści. Dlatego, gdy słyszymy o miłości od razu chcielibyśmy dodać, że w tym przyka-
zaniu nie chodzi o piękne obiecanki, ale o życie. A w życiu pragnienie nie zawsze 
potrafi przekuć się na konkretną decyzję. „Będziesz szanował Pana Boga swego” – 
jakże łatwiejsze byłoby to przykazanie! Tymczasem Bóg czeka na Twoją miłość. Sła-
bą, nieporadną, może nieraz zranioną, ale jednak miłość. 
Jeśli kocham, to tęsknię i chcę się spotykać. Szczególnym miejscem spotkania z Bo-
giem jest kościół. Do kościoła na Mszę świętą przynoszę moje życie z problemami i 
troskami, a Chrystus daje mi Swoje Boskie życie, o wiele więcej, niż mogę się spo-
dziewać, prosić i marzyć. Im bardziej kocham Boga, tym bardziej cieszę się kościo-
łem, jako miejscem spotkania z Oblubieńcem. W świetle miłości mój kościół staje się 
dla mnie naprawdę drogi i chcę się o niego troszczyć. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 1730.  

● Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 

● Dzieci zapraszam na Mszę św. szkolą w środę o godz. 800.  

● Spowiedź Święta przed każdą Mszą św. 

● W piątek o godz. 1730 zostanie odprawione ostatnie nabożeństwo ró-

żańcowe, o godz. 1800 Msza św. świąteczna. 

● W sobotę 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Ko-

ściół oddaje cześć wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej, a  

wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych 

braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej 

wspólnocie za Świętymi, którzy otaczają nas opieką. O godz. 1430 odbę-

dzie się na cmentarzu Procesja z modlitwami za zmarłych, a o godz. 1500 

w Kaplicy Cmentarnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych odprawiona 

zostanie Msza św. – za parafian. Mszy św. wieczornej w tym dniu nie ma.  

● 1 listopada o godzinie 2100 młodzież naszej parafii zaprasza na cmen-

tarz do odśpiewania apelu i do wspólnej modlitwy za zmarłych. 

● W niedzielę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grze-

chy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i Odpusty zy-

skane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą 

się we Mszy św.  

● Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać od połu-

dnia Uroczystości Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przez po-

bożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz..., Wierzę..., modli-

twy w intencji Ojca Św. oraz Spowiedź Św., przyjęcie Komunii Św. i za-

chowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

 



 

● 1 i 2 listopada  przy wejściach na cmentarz odbędzie się zbiórka pienię-

dzy do puszek na potrzeby utrzymania cmentarza. „Bóg zapłać” za ofiary. 

● Zapraszam na Różaniec za dusze zalecane w Oktawie Dnia Zaduszne-

go od 1 do 8 listopada o godz. 1730. 

● Zalecki na Dzień Zaduszny i oktawę przyjmowane są w zakrystii oraz 

we wtorek i piątek przez cały dzień do godz. 1600 kancelarii parafialnej. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- Co naprawdę wydarzyło się na synodzie biskupów o rodzinie? Najwięk-

szy niepokój wzbudziła propozycja udzielania Komunii osobom po rozwo-

dzie. Pomysłodawca - kard. Walter Kasper - argumentował, że nie chodzi 

o zmianę doktryny, ale o nowe podejście duszpasterskie. Oponenci wska-

zywali, że jego pomysły naruszają prawdę o nierozerwalności małżeń-

stwa. Dwa teksty podsumowujące synod, a szczególnie „Relatio Synodi” 

potwierdzają dotychczasową naukę Kościoła oraz wskazują na koniecz-

ność mądrego łączenia ,miłosierdzia i prawdy. 

Ponadto w Gościu 

- rozmowa z ks. abp. Stanisławem Gądeckim, jedynym polskim biskupem 

uczestniczącym w obradach synodu; 

- obrazek z modlitwą męża za żonę - powinien go mieć każdy mąż, żeby 

nigdy nie zapomnieć o modlitwie za swoją żonę. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na pokrycie kosztów 

remontu kopuły nad kaplicą. Zostanie zebrana przez przedstawicieli Rady 

Duszpasterskiej. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

 

 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. 27 października - 2 listopada 

27 X 
Poniedzia-

łek 
 

g.1730 

g.1800 
Nabożeństwo różańcowe 
Koncelebra 
1) Za ++ członków Bractwa Żywego Różańca oraz czcicieli Matki 
Boskiej Fatimskiej 
2) Za pewnych zmarłych 

28 X 
Wtorek 

ŚWIĘTO ŚW. ŚW. 
APOSTOŁÓW 

SZYMONA I JUDY 
TADEUSZA 

g. 700 
g.1730 

g.1800 

- Za + Wernera Klopek 
Nabożeństwo różańcowe 
 - Za + Julię Orantek i męża Oswalda 

29 X 
Środa 

 

g. 800 

 
g.1730 
g.1800 

Msza Św. szkolna  
- Za + Józefa Stania jako 30. dniowa 
Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Edwarda Cygan w rocznicę śmierci 

30 X 
Czwartek 

I czwartek 
Święto rocznicy 
pośw. Katedry  
w Katowicach 

g. 700 

g.1730 
g.1800 

 

- Za + Martę Niesporek w 9. rocznicę śmierci 
Nabożeństwo różańcowe 
- Za ++ członków Związku Emerytów i Rencistów 

31 X 
Piątek 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za + Jadwigę Pietrzyk, brata Stefana oraz rodziców 
Ostatnie nabożeństwo różańcowe 
- Za + Ernesta Wypler w 2. rocznicę śmierci 

1 XI 
Sobota 

UROCZY-
STOŚĆ 

WSZYST-
KICH  

ŚWIĘTYCH 

g. 700 

g.1000 

 

 

g.1430 
g.1500 

 

- Za + Pawła Kapol w dniu 100. rocznicy urodzin 
- Za + Erwina Maciejczyk w rocznicę śmierci, Annę Maciejczyk, 
Antoniego i Jadwigę Cygan ++ z rodziny Cygan i Maciejczyk oraz 
pokrewieństwo z obu stron 
Procesja na cmentarzu z modlitwami za zmarłych 
Suma odpustowa na cmentarzu 
- Za parafian 

2 XI 
Niedziela 

WSPOMNIE-
NIE  

WSZYST-
KICH  

ZMARŁYCH 
 
 

g. 630 

g. 700 
g.1000 
g.1500 

 
g.1630 
g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za dusze zalecane w Dniu Zadusznym i podczas oktawy 
- Za parafian 
Msza św. na cmentarzu   
- Za dusze wszystkich wiernych zmarłych 
Różaniec za dusze zalecane (w kościele) 
- W intencji Ojca św. 


