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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 10, 46-52)
„Gdy Jezus razem z uczniami i sporym
tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy
żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział
przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z
Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną". Wielu
nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on
jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Jezus
przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu:
"Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i
przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci
uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu
rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim
drogą”.
Choć wielu próbowało uciszyć
Bartymeusza, on się tym nie zrażał
i krzyczał jeszcze głośniej za Jezusem.
Nie zawsze rady innych mogą iść we
właściwym
kierunku.
Gdyby
ów
niewidomy
żebrak
nie
był
tak
zdeterminowany, nie dostałby się nigdy
do Jezusa. Rozeznanie duchowe nie ma
nic wspólnego z salonowym savoir
vivrem. Czasem trzeba umieć podjąć
radykalne i zdecydowane działania, aby
wypełnić wolę Bożą. Jezus przywrócił
Bartymeuszowi
na
nowo
wzrok.

Zobaczył, że człowiek ten może zdziałać
jeszcze wiele dobra w swoim życiu i dał
mu życiową szansę. Miejmy odwagę
krzyczeć odważnie za Jezusem, wzywać
Jego pomocy. Tak, aby nas usłyszał.
A potem idźmy, czyniąc dobro.
PODOBNIE JAK NIEWIDOMY
BARTYMEUSZ PRZYZYWAM, PANIE,
TWOJEJ LITOŚCI. SĄ TAKIE SPRAWY I
SYTUACJE, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ
SIĘ BEZNADZIEJNE. ALE NIE DLA CIEBIE,
BO TY JESTEŚ JEDYNYM ZBAWICIELEM

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 29.10. – 4.11.2018
PONIEDZIAŁEK – 29.10.2018
7.00 - Za † Hildegardę Plachetka, † ojca Wiktora i d. w c.
18.00 - Za † Zbigniewa Kosik w 1 r. śm. i †† z rodziny
- Za † mamę Annę Małaczyoską w 2 r. śm., † ks. Franciszka Małaczyoskiego w 9 r. śm., za ††
z rodzin Małaczyoski i Chruo
- Do B. Op. p w. MB Fat. w int. Sylwi z ok. 60 r. ur.
WTOREK – 30.10.2018
7.00 - Za † męża Wilhelma, jego †† rodzic., braci i d. w c.
18.00 - Za † męża, ojca i dziadka Henryka Furman w 2 r. śm., †† rodzic. z obu str., siostrę Katarzynę,
siostrzeoca Leszka, †† z rodz. Furman-Rura
- Za † męża Bogumiła w dniu ur., †† rodzic. Marię i Kazimierza, bratanicę Elwirę, †† z rodzin Wojs,
Białkowski i Wnękowicz
ŚRODA – 31.10.2018
7.00 - Za † Romana Kamioskiego
18.00 - Za † męża Grzegorza z ok. imienin, †† rodzic., teściów, szwagra Jana i Stanisława, †† z rodzin Burdzy,
Szczygieł, Kowolik, Kowalczyk
- Za †† rodzic. Józefę i Arnolda, teściów Mariannę i Stefana, siostrę Anielę i Mariannę i ††
z rodziny z obu str.
CZWARTEK – 01.11.2018 – UROCZYSTOŚD WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.00 - Za †† z rodzin Winiarskich, Gilów, Górów, Wachów, Kurlejów, Legajów, Leszczyoskich, Deców oraz d.
w c.
- Za † męża Antoniego, †† rodzic. Jerzego i Walburgę, †† z rodz. i d. w c.
8.30 - Za †† rodzic. Franciszkę i Michała Sochor, brata Stanisława, bratową Zofię, szwagra Franciszka, ††
rodzic. Stanisława i Annę Domereckich, siostrę Józefę, szwagra Michała i siostrzeoca Stanisława
Fiałkowskiego
- Za † Tadeusza Pilarskiego w 2 r. śm. oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - Za †† rodzic. Klarę i Franciszka, teścia Fryderyka, ciocię Urszulę, chrześnicę Bernadetę,
†† z rodzin Zgraja, Langer, Konieczny i d. w c.
- Za † córkę Magdalenę, †† rodzic. Marię i Ferdynanda, teściów Wiktorię i Władysława, braci
i †† z rodziny
11.15 - Za †† rodzic. Walerię i Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, dziadków Mariannę i Wawrzyoca
Białkowskich, Józefę i Franciszka Skórów, †† z rodz. Białkowskich, Skórów, Paciorków, Maratów
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jadwigi z ok. 68 rocz. ur. oraz o bł. B. w rodz.
14.00- PROCESJA NA CMENTARZU KOMUNALNYM
15.00- PROCESJA NA CMENTARZU PARAFIALNYM
PIĄTEK – 02.11.2018 – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za żyjących i †† czcicieli NSPJ dobrodziejów parafii i budowniczych Kościoła
- Za wszystkich zmarłych
9.00 - Za †† rodzic. z obu str., mamę Marię i ojca Ferdynanda, braci Alojzego, Kazimierza i Jana, teściów
Franciszkę i Piotra, męża Władysława i †† z rodziny.
- Według int. Ojca Świętego
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
16.30- Za † Zdzisławę Trąbka w 1 r. śm. (od sąsiadów z bloku nr.2)
- Za wszystkich zmarłych
18.00 - Za † wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, braci, mężów: Mieczysława i Czesława,
†† rodziców, teściów i d. w c.
- Za † męża Grzegorza, †† rodzic. Zofię i Józefa, teściów Antoninę i Jana, brata Jana Kowolik, szwagra
Stanisława, koleżanki Zofię i Alicję, †† z rodz. Sikorskich i d. w c.

SOBOTA – 03.11.2018 – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
- Do B. Op. p. w. MB Fat w int. Krystyny z ok. 60 r. ur. oraz za †† rodziców Kucman, Milaniak,
†† z rodz. Lokocz i Lebek
18.00 - Za † męża i ojca Franciszka Motyl, †† teściów Marię i Jana, Stanisławę i Franciszka i d. w c.
- Za †† Eugenię Kitowską i Anielę Konik zd. Goliszewskie
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.11.2018
7.00 - Za †† rodzic. Anielę i Jana, †† z rodziny i †† przyjaciół
8.30 - Za † matkę Marię Wiszniewską w 2 r. śm., ojca Antoniego, teściową i matkę Zofię Matyja, dziadków z
obu str., †† z rodz. Paprocki, Wiszniewski, Lipski, Matyja, Cieniawa, Wszołek i d. w c.
- Do B. Op. p w. MB. Fat. w int. Krystyny i Romana z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
10.00 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. Keryma Plaza, Marcina Kostrzewa i o bł. B w rodz. Sienkiewiczów
i Angielskich
- Do B. Op. p. w. MB. Fat. … w int. Łucji Koprek z ok. 85 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
11.15 - Za † syna Przemysława Górka, †† rodzic. z obu str., †† z rodzin. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Patrycji z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
12.15-CHRZEST: Maksymilian Firuta,
15.00 - Za † ojca Antoniego Gawlik, matkę Katarzynę, Piotra Gawlik, Elżbietę, Jana Kotyrba, †† z pokrew.
i d. w c.
- Za † Henryka Mandalka w 47 r. śm., †† Pelagię i Jana Mandalka, Annę i Władysława Tumioskich,
Ryszarda i Andrzeja i †† z tych rodzin
16.00 - Różaniec z wypominkami

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28. 10 – 4. 11. 2018
1. NIEDZIELA XXX ZWYKŁA
Dzisiaj z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie obchodzimy w Polsce Dzieo Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Naszą serdeczną modlitwą otaczamy prześladowanych chrześcijan w
Pakistanie. O godz. 16.00 nabożeostwo różaocowe.
2. W poniedziałek o godz. 17.15 Różaniec i modlitwy za wstawiennictwem św. O. Pio.
3. W środę 31 października o godz. 17.15 zakooczenie nabożeostw różaocowych.
4. W czwartek 1 listopada obchodzimy Uroczystośd Wszystkich Świętych.
To dzieo 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 zjednoczyd się we wspólnej modlitwie całego Kościoła i powierzyd Miłosierdziu Bożemu naszych
bliskich zmarłych.
O godz. 14.00 nabożeostwo za zmarłych na cmentarzu komunalnym.
O godz. 15.00 nabożeostwo na cmentarzu parafialnym, przy kościele św. Barbary.
5. W piątek 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzieo Zaduszny.
Jest to dzieo zadumy nad przemijalnością życia ludzkiego i czas wielkiej modlitwy Kościoła za wszystkich
zmarłych. W tym dniu można zyskad odpust zupełny za naszych zmarłych.
Zapraszamy do udziału we Mszy św. i ofiarowaniu Komunii św. za zmarłych.
Msze św. z kazaniem będą o godz.: 7.00: 9.00: 16.30; 18.00.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
W Piątek, ze względu na Dzieo Zaduszny opuszcza się celebrowanie I Piątku miesiąca
6. I Sobota miesiąca - czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy do udziału
w nabożeostwie I Soboty miesiąca. O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św.
w int. wspólnoty Żywego Różaoca i czcicieli Matki Bożej. Po Mszy św. nabożeostwo i zmiana tajemnic.

W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach
O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
O godz. 17. 15 różaniec za zmarłych i czytanie wypominek
7. W przyszłą niedzielę będziemy gościli Misjonarza ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej, który wygłosi nam Słowo Boże i po każdej Mszy św. będzie rozprowadzał kalendarze
misyjne na rok 2019.
8. W sobotę 3 listopada w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu odbędzie się kurs dla
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Szafarzami mogą byd mężczyźni w wieku od 25 - 55 lat, powinni
się odznaczad wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieostwa
i wiernych. Kandydatów należy zgłaszad w kancelarii do czwartku włącznie.
9. Okazja do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym jest codziennie: rano
od godz. 6.30 do 8.30 i wieczorem od godz. 17.00 do 18.30.
10. Zalecki do różaoca za zmarłych można składad w zakrystii kościoła lub kancelarii.
11. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii i na prowadzone obecnie prace
remontowo–renowacyjne. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za
złożone ofiary. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc chrześcijanom
prześladowanym w Pakistanie. Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru
benedyktyoskiego w Cluny (Francja). W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół zachodni.
W wieku XIV zaczęto urządzad procesję na cmentarz do czterech stacji. W Polsce tradycja Dnia
Zadusznego zaczęła się tworzyd już w XII w., a z koocem 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 odprawid 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 uzyskad odpust zupełny.
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystośd Wszystkich Świętych oraz w Dniu
Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskad odpust zupełny, czyli całkowite darowanie
kar dla dusz w czyśdcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskad
odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust
zupełny możemy uzyskad raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzid intencję jego otrzymania.
2. Byd w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyd się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąd w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowid naszą jednośd ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”, „Wierzę w
Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
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