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U ROCZYSTOŚĆ W SZYSTKICH Ś WIĘTYCH
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5,1-12a)
„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy
otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni
cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i
prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie
się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie»”.
Dzisiejszy dzień w szczególny sposób
nastraja nas do wspominania tych, którzy
przeszli już do wieczności. Patrzymy na
nich w perspektywie życia wiecznego. Ci,
którzy dostąpili już zbawienia, są dla nas
orędownikami przed Bogiem. Rozważamy
dziś Kazanie na górze, które jest hymnem
na cześć tych, którzy „cieszą się i radują w
niebie”. Ale Jezus kieruje te słowa także
do żyjących. Wyznacza im perspektywę,

która ma być programem życia
duchowego. Jeśli będziemy kierować się
duchem błogosławieństw, możemy być
pewni osiągnięcia życia wiecznego.
PANIE, WSŁUCHUJĄC SIĘ W TWOJE
SŁOWA WYPOWIEDZIANE NA GÓRZE
BŁOGOSŁAWIEŃSTW, PROSZĘ O TO, ABYŚ
DAŁ MI WYTRWAŁOŚĆ, KTÓRA POZWOLI
MI WPROWADZIĆ JE W CZYN I ŻYĆ NIM.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej
uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś
dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, hojnie udzielił nam
upragnionego przebaczenia.
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PONIEDZIAŁEK –2.11.2015 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 - Za zmarłych.
- Według int. Ojca Świętego.
9.00 - Za + wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, mężów Mieczysława i Czesława, + Stanisława
Stykę, ++ rodziców, teściów, braci i siostry.
16.30 - Za + córkę Magdalenę, rodz. Marię i Ferdynanda, teściów Wiktorię i Władysława, braci i ++ z rodz.
18.00 - Za + męża Grzegorza, ++ rodziców Zofię i Józefa, teściów Antoninę i Jana, brata Jana, szwagra
Stanisława, koleżankę Zofię i Alicję oraz ++ z rodziny Sikorskich i d. w c.
- Za + męża Władysława Owoc, ++ rodziców Marie i Ferdynanda, 3 braci: Alojzego, Kazimierza i
Jana, ++ teściów Franciszkę i Piotra, ++ z rodziny Michałaciuk i Owoc.
- Za Zmarłych.
WTOREK – 3.11.2015
7.00 - Za + Henryka Buratowskiego (od sąsiadów z ul. Fabrycznej).
18.00 - Za ++ rodziców Weronikę i Antoniego, Janinę i Józefa, braci Edwarda i Alojzego, siostrzeńca
Piotra, szwagra Karola i ++ z rodz. i pokryw.
- Za + Krystynę Kwiotek w 1 rocz. śm.
ŚRODA – 4.11.2015 – wsp. św. Karola Boromeusza
7.00 - Za + ojca Antoniego i Katarzynę Gawlik, + zięcia Józefa Klyszcz, Rafała i Matyldę Stiera, +
Piotra Gawlik, ++ z pokryw. Gawlik, Stiera, Sowa, Klyszcz i d. w c.
18.00 - Za ++ szwagrów Teodora i Jana, + brata Jerzego, + ciocię Jadwigę, ++ z rodziny Mateja, Joniec,
Polaczek i Czech.
- Za ++ Katarzynę i Edmunda Chojnackich w r. śm. oraz ++ z rodz. Chojnackich i Jarockich.
I CZWARTEK miesiąca – 5.11.2015
7.00 - Za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za ++ rodziców Adelę i Pawła Richter, Annę i Pawła Nieświec, ++ z rodz. z obu stron oraz do
MB Nieustającej Pomocy o błog. Boże i zdrowie w całej rodzinie.
17.00 - Msza szkolna: Za + siostrę Urszulę, + siostrę Klarę i ich małżonków.
- Za + Franciszka Motyl w 2 rocz. śm, za jego rodziców Marie i Jana oraz d. w c.
I PIĄTEK miesiąca – 6.11.2015
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła .
- Za +męża Stefana w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i pokryw. i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Marie i Alberta, ++ z rodziny obu stron oraz za + Adelę Richter i d. w c.
- Za + mamę Annę.
I SOBOTA miesiąca – 7.11.2015
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi i członków Żywego Różańca.
- Za + ojca Józefa z ok. ur., + mamę Helenę, siostrę Dorotę i d. w c.
18.00 - Za + Józefa Gołaś i ++ z rodziny Gołaś i Zaremba.
- Za + ojca Gerarda Susch w 2 rocz. śm., + mamę Jadwigę i ++ z rodziny.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.11.2015
7.00 - Za + mamę Różę i teścia Zdzisława, ++ z rodziny i pokryw.
8.30 - Za + męża Józefa Ochockiego i ++ z rodziny z obu stron
- Za Męża Eugeniusza, syna Adama, brata Herberta, ++ rodziców Pszowski i Szopa.
10.00 - Za + ojca Joachima w 10 rocz. śm., ++ z pokryw. i d. w c.
- Za ++ rodziców Kazimierza i Stanisławę, brata Stanisława i ++ z rodziny Lamasz.
11.15 - Za ++ rodziców Cecylię i Stanisława Kopacz i ++ dziadków z obu stron.
- Za + męża Edmunda Bogackiego, syna Janusza, synową Teresę oraz ++ z rodziny
12.15 - chrzest: Dominik Martin Fedyczkowski
15.00 - Za tragicznie zmarłych z rodziny Wieczorek oraz za + szwagra Stanisława.
- Za + męża Wiesława Gachewicz w 1 rocz. śm.
16.00 - Nabożeństwo za zmarłych.
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♦ XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA. Miesiąc listopad skłania nas do refleksji i zadumy nad
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przemijalnością życia na ziemi. W tym szczególnym czasie Kościół zachęca nas do modlitwy
za wszystkich zmarłych. Dzisiaj o godz. 14.00 nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu
komunalnym. O godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym, przy kościele św. Barbary.
W tygodniu różaniec za zmarłych i czytanie wypominek będzie codziennie o godz. 17.15,
w czwartek po Mszy św. szkolnej.
W poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Jest to
dzień zadumy nad przemijalnością życia ludzkiego i czas wielkiej modlitwy Kościoła za
wszystkich zmarłych. W tym dniu można zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych. Msze
św. z kazaniem będą o godz.: 7.00: 9.00: 16.30; 18.00. W poniedziałek nie będzie nowenny
do św. Ojca Pio.
I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Od
godziny 16.30 miesięczna spowiedź św. dla dzieci. O godz. 17.00 Msza św. szkolna i różaniec
za zmarłych. O 19.00 spotkanie ministrantów z Gr. III.
I Piątek miesiąca – Dzień Miłosierdzia Bożego to czas wynagrodzenia Panu Bogu za
grzechy. O godz. 7.00 Msza św. w int. czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów
parafii i budowniczych kościoła. O godz. 15.00 wystawienie Najśw. Sakr., koronka do
Miłosierdzia Bożego i adoracja. O godz. 17.15 różaniec za zmarłych. O godz. 18.00 Msza św.
wieczorna na którą zapraszamy młodzież z klas III gimn. w ramach przygotowania do
Sakramentu Bierzmowania. Po zakończonej Mszy św. będzie spotkanie i podpisanie
dzienniczków.
I Sobota miesiąca - czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. O godz. 6.30 różaniec
wynagradzający i Msza św. w int. członków Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej z
rozważaniem tajemnicy różańcowej, po nabożeństwie zmiana tajemnic.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach. O godz. 16.30 nauka przed
chrztem dla rodziców i chrzestnych. Od godz. 17.00 – 18.00 okazja do spowiedzi.
W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla ministrantów z Gr. I i II.
W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
W sobotę 7 listopada w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu odbędzie się
kolejna edycja kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Szafarzami mogą być
mężczyźni, a także siostry zakonne w wieku od 25 do 55 lat. Kandydaci na nadzwyczajnych
szafarzy powinni się odznaczać zaangażowaniem w życiu Kościoła, wzorowym życiem
moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Kandydatów należy zgłaszać
do 5 listopada włącznie.
Rozpoczynamy w naszej parafii cykl spotkań biblijnych, które będą odbywały się we
wtorki o godz. 19.00 w salce domu parafialnego. Celem spotkania jest głębsze poznanie
Pisma Świętego i rozważanie Bożego Słowa w swoim sercu, by stanowiło ono fundament
wiary i miłości.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w
Opolu. Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe
i materialne.
Życzymy dobrej niedzieli, błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych nowym
tygodniu.
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Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych
Obecny czas nieodmiennie kieruje nasze
myśli i serca ku naszym bliskim zmarłym.
życie,
Wspominamy
wspólne
z
nimi
porządkujemy groby, zapalamy ciepłe światełka
cichej pamięci. Cmentarze zamieniamy w jasne
ogrody, pełne złocistych chryzantem, kolorowych
astrów i wrzosów, wśród których spotykamy także rzadziej widywanych krewnych.
Łuny palących się zniczy są wypełnione szeptem przemijania, jesienną zadumą.
Listopad, a zwłaszcza drugi jego dzień, to szczególny czas refleksji nad życiem, nad
sobą, nad kresem życia ziemskiego i nad wiecznością. Późna jesień uczy nas, jak
żegnać i jak nadal kochać tych, którzy odeszli. Każde słowo docierające do nas i przez
nas wypowiadane brzmi jak smutny wiatr przeganiający opadłe liście, jak szum
skrzydeł ptaków odlatujących za morze. Łatwiej bowiem pożegnać niż zapomnieć,
łatwiej wytrzeć zapłakaną twarz niż wymazać z pamięci.
A Was, którzy odeszliście w wieczność, w niepojętość, do Boga, wspieramy
naszą modlitwą, przytulamy naszą pamięcią. Dając Wam ciepło naszej modlitwy,
jednocześnie uwielbiamy Chrystusa Pana za piękną i wielką tajemnicę
Zmartwychwstania, ale także Świętych obcowania i wzajemnego udzielania sobie dóbr
duchowych przez nas, przez zmarłych w czyśćcu i przez błogosławionych w niebie.
Wszyscy jesteśmy Ludem Bożym, zwanym Kościołem Chrystusowym,
połączonym wzajemną miłością – modlitwą. Dlatego niech za tymi, którzy odeszli na
drugą stronę życia, idzie nasza modlitwa, nasze przebaczenie, nasza miłość. I mimo, iż
okres jesienny uczy pożegnań, chcemy wierzyć, że miłość trwa wiecznie.
Różne są powody, dla których nie wszyscy mogą w tym dniu odwiedzić groby swoich
bliskich. Dlatego, będąc na cmentarzu, zapalmy światełka na mogiłach, nad którymi
nikt nie stoi, pomódlmy się także za te dusze i oddajmy je w ręce Matki Boleściwej.
MATKO Boleściwa, Matko mojej nadziei, przyjmij bliskich, których żegnałem,
których pożegnać nie zdążyłem, i tych, których nie znałem, którzy mnie nie znają...
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