PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 24.10.2021 – 31.10.2021
Niedziela – 24.10.21, Niedziela misyjna
Kolekta na potrzeby Misji świętych.
7.30 – Za + żonę Elżbietę Dziubanek z ok. 85 r. ur. ze wspom. ++ rodziców.
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Marię i Józefa Wiesiołek, ++ dziadków z obu stron
i ++ z pokrew. z rodzin Wiesiołek, Wilpert i Stein.
15.00 – Nabożeństwo różańcowe (dzieci I-komunijne)
Poniedziałek – 25.10.21,
6.30 – Do B. Op. z podziękow. za odebrane łaski prosząc o dalsze błogosław.,
zdrowie z ok. urodzin dla Heleny Tumulka oraz całej rodziny ze
wspom. + męża Wolfganga.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
Wtorek – 26.10.21,
6.30 – Za + Manfreda Szenfeld w 30 dzień po śmierci.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
Środa – 27.10.21,
16.30 – Miesięczna spowiedź dla dzieci i młodzieży
17.00 – Za + męża Norberta Barylla, córkę Kasię i ++ z rodziny.
Nabożeństwo różańcowe.
Spotkanie dla kandydatów na ministrantów (zapraszamy też nowych
chętnych chłopców i dziewczynki już od III klasy)
Czwartek – 28.10.21, Szymona i Judy Tadeusza
6.30 – Za + o. Rudolfa Solga, ż. Łucję, dziadków i pokrew. Solga - Maj.
17.00 – Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – Katecheza dla uczniów klasy I Mł.
Piątek – 29.10.21,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie
6.30 – Za + żonę Marię Zimnik, ++ rodziców z obu stron oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
17.00 – Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – Katecheza dla klasy VI i VII SP
19.00 – Kościół Wniebowzięcia NMP (obok PKS) – czuwanie modlitewne i
konferencja dla młodzieży – proszę obecną młodzież przed bierzmowaniem (kl.
VIII i I Mł) o udział w tym spotkaniu!

Sobota – 30.10.21,
7.00 – Za + ojca Alojzego Szenfeld w 32 r. śm., matkę Małgorzatę, szwagra
Antoniego Piwko. Nabożeństwo różańcowe
16.30 – Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi
17.00 – w jęz. niem.: Za ++ Ernę i Wilhelma Kałuża.
Niedziela – 31.10.21, XXXI Niedziela zwykła,
Kolekta na potrzeby parafii.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za + Edeltraudę Zmarzły w I r. śm. ze wspom. + m. Andrzeja.
10.30 – Suma: Do MB Królowej dziękczynna z ok. 90 r. urodzin Marii
Piszczała z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą.
15.00 – Nabożeństwo różańcowe (młodzież przyg. się do bierzmowania).
Wolne intencje w listopadzie: 4, 8, 16, 18, 22, 25.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że
nie jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas
otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak
wołanie Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy w
szczególną przestrzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu spotkać się z Bogiem,
słuchać Jego słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się przez
sakramentalne znaki. Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary.
2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy
otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą
Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.
3. Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o godz.
17.30. Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się
na różańcem w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i
zaprosić ją do wspólnej modlitwy?
4. Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych.
W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki za zmarłych.
5. Przyszły weekend to czas, w którym wyruszymy na groby bliskich. Zbliża
się uroczystość Wszystkich Świętych (msze św. o 8.00 i 10.30) i Dzień
Zaduszny. Procesja na cmentarzu parafialnym o godz. 14.00.
6. Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie
cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić warunki
otrzymania odpustu, czyli: stan łaski uświęcającej, Komunia Święta, modlitwa
w intencjach wyznaczonych przez papieża i wykluczyć przywiązanie do
jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

7. Zakończyliśmy podstawową naprawę, konserwację i strojenie organów. Za
kilka lat czeka nas drugi etap prac przy tym instrumencie. Bóg zapłać!
8. Pragnę serdecznie podziękować za prace porządkowe przy na naszych
cmentarzach oraz wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na cele
wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza
swoim błogosławieństwem waszą hojność.
9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł
śp. Horst Geschlecht, l. 82, z ul. Głównej. Pochowany na naszym parafialnym
cmentarzu. Pamiętajmy o zmarłych w modlitwach oraz o ich najbliższych i
wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.
10. W tym tygodniu patronują nam:
– w czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz,
według tradycji głosili wiarę w Mezopotamii i Persji, gdzie ponieśli śmierć
męczeńską.
SENTENCJA TYGODNIA
Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa do modlitwy. Chiara Lubich
UŚMIECH TYGODNIA
Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci:
- Narysujcie aniołka.
- Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydełkami, a Jasio z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełkami? – pyta ksiądz.
- A ksiądz widział z dwoma?
NAUCZANIE O EUCHARYSTII
Kapłan sprawuje Najświętszą Ofiarę „in persona Christi” – to znaczy więcej
niż „w imieniu” czy „w zastępstwie” Chrystusa. „In persona” to znaczy: w
swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecznym
Kapłanem, który Sam tylko Jeden jest prawdziwym i prawowitym Podmiotem i
Sprawcą tej swojej Ofiary – i przez nikogo właściwie nie może być w jej
spełnianiu wyręczony. św. Jan Paweł II
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom
życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Niewidomy żebrak Bartymeusz spod Jerycha, który siedział przy drodze,
słysząc o przechodzącym Jezusie z Nazaretu głośno wołał: „Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną”. Pan nie pozostał głuchy na jego wołanie i
przyszedł mu z konkretną pomocą: „Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię
uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”. Słowa
wypowiedziane przez niewidomego z dzisiejszej Ewangelii stały się
wezwaniem „modlitwy Jezusowej”, zwanej inaczej modlitwą serca albo
nieustanną modlitwą. Jest to modlitwa na każdy czas.
Modlitwa serca stanowi proste wołanie o pomoc, o miłosierdzie. Jej
praktykowanie pomaga przemieniać nasze życie, otwiera nas coraz bardziej na
Boga. Nie jest to modlitwa przeznaczona tylko dla pobożnych mnichów, ale
przede wszystkim dla ludzi świeckich, zatopionych w wir codzienności. Serafin
z Sarowa, ostatni kanonizowany święty przed rewolucją rosyjską 1917 roku,
ulubiony patron prawosławia i jeden z większych mistyków Kościoła, mówił:
modlić się może każdy bez przeszkód. Bogaty i biedny, szlachetnie urodzony i
wieśniak, mocny i słaby, zdrowy i chory, cnotliwy i grzesznik".
Modlitwę Jezusową możemy praktykować wszędzie: w domu, przy sprzątaniu,
w kuchni czy w środkach komunikacji miejskiej! Możemy modlić się na
spacerze, idąc do pracy, szkoły, jadąc samochodem, siedząc w poczekalni u
lekarza. Na początku będzie to wymagało większego skupienia uwagi, może
ogarnie nas rozproszenie albo myśli odbiegną zupełnie od modlitwy. Trzeba
wtedy powrócić spokojnie do wybranego wezwania. Z czasem modlitwa w nas
się utrwali. Wreszcie zauważymy, że bez większego wysiłku modlitewne
wezwanie przemienia naszą codzienność, ofiarując ją Bogu.
Modlitwa Jezusowa jest odpowiedzią na pytanie współczesnego człowieka o to,
jak się modlić i jak znaleźć czas na modlitwę przy obowiązkach i w pracy, w
ulicznym korku czy w kolejce do kasy w supermarkecie. „Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną”.

