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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę:
"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?"
On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»".
kochania. Prawdą jest, że prawdziwie
OBIETNICA JEZUSA
kochać nie jest rzeczą łatwą. Wielu
Znałem kiedyś młodego człowieka,
z nas może myśli, że nie potrafi
który
poddał
się
badaniom
kochać. Słowa Jezusa: Będziesz
psychologicznym.
Nie
zapytał
miłował, uważamy za nakaz i
najpierw, czy lekarz, który będzie go
doznajemy rozterki, ponieważ często
badał, jest mądrym człowiekiem
nie zachowujemy tego przykazania. A
i niestety trafił na lekarza jedynie
czy myślałeś o tym, że te słowa są
wykształconego.
Po
zakończeniu
obietnicą? Przyjdzie dzień, że będziesz
badań psycholog powiedział, że ten
kochał nie swoją siłą, ale łaską Bożą.
młody człowiek jest niezdolny do
Nie bój się, że nie potrafisz kochać!
kochania. Takie słowa brzmią jak
Jezus obiecuje, że da ci tę siłę!.
wyrok, a człowiek, który otrzyma taki
Panie, jest we mnie ogromne
wyrok, traci sens życia, bo jak można
pragnienie miłości, które może być
żyć, będąc niezdolnym do kochania.
zaspokojone jedynie przez Ciebie.
Nie można mieć nadziei na szczęście.
Panie, wypełnij mnie Tobą, aby moc
Traci się jakikolwiek cel życiowy. Cała
Twojej miłości rozlewała się poza
wina leżała po stronie lekarza, który
mnie i przeze mnie na wszystkich,
okazał się człowiekiem głupim. Nikt
których spotykam.
nie ma prawa powiedzieć o drugim
człowieku, że jest niezdolny do
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PONIEDZIAŁEK –30.10.2017
7.00 - Za † Hildegardę Plachetka w 10 r. śm., † ojca Wiktora, d. w c.
- Za † męża Wilhelma, jego †† rodz., braci, d. w c.
18.00 - Za † męża Bogumiła w dniu ur., †† rodz. Marię i Kazimierza, bratanicę Elwirę, †† z rodz. Woja, Białkowski,
Wnękowicz
- Za † męża i ojca Franciszka Motyl, †† teściów Jana i Marię, ciocię Stanisławę, d. w c.
WTOREK – 31.10.2017
7.00 - Do B. Op o zdr. i dary Ducha św. dla Ani i Krzysztofa
18.00 - Za † męża, ojca i dziadka Henryka Furman w 1 r. śm.
- Za † szwagra Kazimierza Lendzioszek (od Jacka z rodziną)
ŚRODA – 01.11.2017 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.00 - Za † męża Antoniego Klabisz, †† rodz. Jerzego i Waltburgę Lipok, d. w c.
8.30 - Za †† z rodz. Winiarskich, Gilów, Górów, Wachów, Kurlejów, Legajów, Leszczyńskich, Deców, d. w c.
- Za †† rodz. Franciszkę i Michała Sochor, brata Władysława, bratową Zofię, szwagra Franciszka, †† rodz. Annę
i Stanisława Domereckich, siostrę Józefę Fiałkowską, szwagra Michała, †† dziadków z obu str.
10.00 - Za †† rodz. Klarę i Franciszka, teścia Fryderyka, chrześnicę Bernadetę, ciocię Urszulę, †† z rodz. Zgraja, Langer,
Konieczny, d. w c.
- Za †† rodz. Annę i Bolesława Czajor, † brata Ireneusza, siostrę Józefę i Zdzisławę, †† z rodz.
11.15 - Za †† rodz. Józefę i Józefa Hamryszak w 2 r. śm., dziadków z obu str., †† z rodz.
- Za †† rodz. Walerię i Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† dziadków Józefę i Franciszka Skórów, Mariannę
i Wawrzyńca Białkowskich, †† z rodz. Białkowskich, Skórów, Paciorków, Maratów, d. w c.
CZWARTEK – 02.11.2017 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 - Za wszystkich zmarłych.
- Za †† kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
9.00 - Za † syna Przemysława Górka, †† rodz. z obu str., †† z rodz., d. w c.
- Za † matkę Marię, ojca Ferdynanda, braci Alojzego, Kazimierza i Jana, †† z rodz. Michałaciuk, †† teściów
Franciszkę i Piotra, męża Władysława, †† z rodz. z obu str.
16.30 - Według intencji Ojca Świętego.
- Za † męża Grzegorza Burdzy, jego †† rodz. Antoninę i Jana, teściów Zofię i Józefa, szwagrów Stanisława i Jana,
koleżankę Zofię i Alicję, †† z rodz. Sikorskich, d. w c.
18.00 - Za †† rodz. Anielę i Jana, †† z rodz., d. w c.
- Za † wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, mężów Mieczysława i Czesława, †† rodz., teściów, d. w c.
PIĄTEK – 03.11.2017
7.00 - W int. czcicieli NSPJ, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za † brata Jerzego, †† szwagrów Teodora i Jana, †† dziadków z rodz. Joniec, Polaczek, Mateja, Czech
- Za † męża Mieczysława, córkę Jadwigę, syna Wiesława, †† rodz. z obu str., d. w c.
SOBOTA – 04.11.2017 – Św. Karola Boromeusza
7.00 - Za żyjących i zmarłych czcicieli NMP i w int. wspólnoty Żywego Różańca.
- Za † ojca Antoniego Gawlik, matkę Katarzynę, Piotra Gawlik, Elżbietę i Jana Kotyrba, †† z pokr. z obu str., d. w c.
18.00 - Za † siostrę Jadwigę z ok. 60 r. ur., jej † męża, †† rodz., †† z rodz. Kucman, Milaniak, Lokocz
- Za † mamę Rozalię Ostaszewską, †† z rodz.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.11.2017
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Beaty z ok. 50 r. ur. oraz opiekę Bożą dla całej rodz.
8.30 - Za † Marię Wiszniowską w 1 r. śm.
- Za † teściową Janinę Wieczorek w 14 r. śm., brata Romana, szwagra Józefa, siostrę Krystynę
10.00 - Za † brata Janusza w 1 r. śm., †† z rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Agatki i całej rodz.
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Magdaleny z ok. 18 r. ur. oraz o B. bł. w rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. o nawrócenie dla wnuków
12.15 - Chrzest św.: Natalia Merkel, Emilia Lerch, Wiktor Petniakowski
15.00 - Za † Zygmunta Kuźnik w 4 r. śm., Henryka Mehlich, jego †† rodz., teściów, †† z pokr. Kuźnik, Muc, Mehlich
- Za † męża i ojca Bogdana w 3 r. śm., †† rodz. Stefanię i Władysława, †† z rodz.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29. 10 – 5. 11. 2017
1. NIEDZIELA XXX ZWYKŁA. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe, serdecznie zapraszamy.
Po nabożeństwie, o godz. 17.00 zapraszamy dzieci do auli parafialnej na Bal Wszystkich Świętych.
2. W poniedziałek o godz. 17.15 naboż. różańcowe i modlitwy za wstawiennictwem św. O. Pio.
3. We wtorek o godz. 17.15 uroczyste zakończenie nabożeństw różańcowych.
4. W środę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień naszej modlitwy i duchowej
łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba.
 Porządek Mszy św. świąteczny: 7.00, 8.30, 10.00 i 11.15.
 Nie będzie Mszy św. o godz. 15.00.
 W godzinach popołudniowych gromadzimy się wszyscy na cmentarzu aby zjednoczyć się we
wspólnej modlitwie całego Kościoła i powierzyć Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych.
 O godz. 14.00 nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu komunalnym.
 O godz. 15.00 nabożeństwo na cmentarzu parafialnym, przy kościele św. Barbary .
5. W czwartek 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.
6. Różaniec za zmarłych i czytanie wypominek rozpoczniemy od 3 listopada o godz. 17.15.
7. 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 – Godzina Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej.
 O godz. 17.15 różaniec za zmarłych i czytanie wypominek.
 O godz. 19.00 modlitewne spotkanie dla młodzieży.
8. W sobotę obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza, jest to także I Sobota miesiąca czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
 O godz. 6.30 różaniec wynagradzający i Msza św. w int. wspólnoty Żywego Różańca i czcicieli
Matki Bożej z rozważaniem tajemnicy różańcowej, po nabożeństwie zmiana tajemnic.
 Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
 O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów, kandydatów i Marianek.
 O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
 O godz. 17.15 różaniec za zmarłych i czytanie wypominek.
9. W sobotę 4 listopada w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu odbędzie się kurs dla
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Szafarzami mogą być mężczyźni w wieku od 25 - 55 lat,
powinni się odznaczać wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa
i wiernych. Kandydatów należy zgłaszać w kancelarii do czwartku włącznie.
10. W sobotę 4 listopada na Jasnej Górze odbędzie się narodowa pielgrzymka mężczyzn pod hasłem:
„Męskie oblężenie Jasnej Góry - Mężczyźni u tronu Królowej”. Rozpoczęcie o godz. 10.00,
zakończenie około godz. 17.00.
11. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii i na prowadzone obecnie prace
remontowe. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone
ofiary. Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH
ZMARŁYCH
Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich
wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego
świata, a teraz przebywają w czyśćcu.
Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z
dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat
klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły
klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i
diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół zachodni. W wieku XIV
zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się
już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy
za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się
tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież
Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy
kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za
wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną
modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych
oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny,
czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając
określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne
(czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz
dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”,
„Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
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