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Ujednolicenie tekstów modlitw
x. Michał Mendakiewicz

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej
Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania
tekstów niektórych modlitw. Jak zaznaczyli, jest dla nich
ważne, aby formuły modlitewne używane przez wiernych
w zgromadzeniach liturgicznych brzmiały jednakowo.

U

między niewiastami” (a nie np.
„błogosławiona jesteś”). Wśród
ujednoliconych formuł znalazła
się także modlitwa „O mój Jezu”
(fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą „dopomóż szczególnie tym, którzy

jednolicenie, którego dokonali uczestnicy Zebrania
Plenarnego KEP dotyczy m.in.
modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie
„…Mario”), „błogosławionaś Ty
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najbardziej potrzebują Twoje- Nowe wezwania Litanii lorego miłosierdzia”.
tańskiej, wprowadzone w jęUjednolicono także tekst mo- zyku łacińskim przez Stolicę
dlitwy „O Krwi i Wodo” z kultu Apostolską 20 czerwca 2020 r.,
Bożego Miłosierdzia, w której będą odtąd brzmiały w języku
potwierdzono jako obowiązują- polskim „Matko miłosierdzia”
cą formułę „…któraś wypłynę- (po „Matko Kościoła”), „Matko
ła…” (nie „wytrysnęła”). „Sama nadziei” (po „Matko łaski Bośw. Siostra Faustyna używa co żej”), „Pociecho migrantów”
prawda w „Dzienniczku” róż- (po „Ucieczko grzesznych”).
nych brzmień: „wytrysła” (Dz. Odnośnie do wezwania „Matko
83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187), miłosierdzia”, które w polskiej
„wytrysłaś” (Dz. 813). Jednak wersji Litanii już było w użyciu
w oficjalnych zatwierdzonych po wezwaniu „Matko łaski Bomodlitewnikach Zgromadzenia żej”, odtąd będzie znajdować się
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w nowym miejscu.
(„Jezu, ufam Tobie” z roku 1993
oraz „Bóg bogaty w Miłosierdzie”
z 2014 r.) używa się formy „wypłynęła” nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa i taka forma została przyjęta
za obowiązującą.

Ujednoliceniu uległy również
tłumaczenia kilku innych modlitw i litanii. Pełna lista i wzorcowe teksty modlitw znajdują się
na stronie internetowej Episkopatu Polski.

Wszystko to ma służyć jedności
całego zgromadzenia liturgicznego, której zachowanie, zarówno w tekstach odmawianych
modlitw, jak i zachowywanych
postawach w czasie liturgii jest
bardzo ważne i wyraża jedność
zgromadzonego wokół Chrystusa-Głowy Kościoła.

Z racji na pojawiające się rozbieżności w naszej parafii warto przypomnieć, iż w modlitwie
Pod Twoją obronę prawidłową
formą jest: „naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach
naszych”, a nie „naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych”.

za: episkopat.pl
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Ksiądz z bliska
Rozmowa z ks. Krzysztofem Jurczyńskim, od
września tego roku wikarym w naszej parafii.
Redakcja Ducha Bytkowskiego
Redakcja Ducha Bytkowskiego: Jaka
jest historia pracy duszpasterskiej Księdza czyli jaka była droga na Bytków?
ks. Krzysztof Jurczyński: Pierwsza
moja parafia to Świerklany koło Żor.
Tam byłem wikarym przez trzy lata.
Następnie Jastrzębie Zdrój - Parafia
Opatrzności Bożej i św. Katarzyny, też
trzy lata. Potem Tychy parafia św. Jadwigi. Stamtąd wyjechałem do Londynu.
Ponieważ wcześniej ukończyłem studia
prawnicze a tam potrzebowali kierownika biura prawnego Polskiej Misji Katolickiej to zgodziłem się tam pracować.
Praca w Londynie, raczej biurowa, trwała dwa lata. Polegała na działaniach na
rzecz osób, które mają sprawy w Polsce
a mieszkają w Anglii. Przygotowywanie
dokumentów do małżeństwa, przesłuchania osób w sprawach o stwierdzenie
nieważności małżeństwa itp. Pełniłem
tam również funkcje audytora w Polskiej Misji Katolickiej. Po powrocie
byłem niecałe pięć lat wikarym w parafii w Katowicach - Bogucicach i trzy
w Świętochłowicach w parafii św. Piotra
i Pawła a teraz w parafii na Bytkowie.

Dotychczasowe dobre doświadczenia
Księdza w pracy duszpasterskiej?
Lubię pracować z ludźmi na tzw. wyjazdach, organizować pielgrzymki
i w nich uczestniczyć. Lubię wyjazdy
do tzw. terenów niszowych, do krajów,
gdzie wydaje się, że taki wyjazd nie
może być pielgrzymką, nie może mieć
religijnego charakteru, na tereny, gdzie
myśleć trudno o duchownym wymiarze wyjazdu. Ale tak nie jest. Ostatnia
pielgrzymka to była Tajlandia i Kambodża. Są tam katedry, miejscach kultu,
są interesujące spotkania z lokalnymi
duchownymi, z lokalną społecznością,
wspólne msze. To są bardzo ciekawe
doświadczenia z takich egzotycznych
pielgrzymek. Były też pielgrzymki do
Gwatemali, Hondurasu i Belize i na
Kubę. W Ameryce Południowej byłem
kilkanaście razy z pielgrzymami. Wydawałoby się, że to takie dziwne kierunki ale są chętni, którzy te egzotyczne pielgrzymki praktykują.
Jakie wyzwania postrzega Ksiądz przed
parafiami takimi jak Bytków – ok 20 tysięcy mieszkańców?

Byłem wikarym właśnie w takich dużych
parafiach. Duża parafia Świętochłowice, duża parafia Bogucice, Tychy czy
Jastrzębie. Ostatnio mam szczęście być
w takich parafiach. Problemy są podobne i różne – tak można by powiedzieć.
Wszędzie są ludzie potrzebujący, wszędzie są grupy, które trzeba prowadzić.
Oczywiście są to różni moderatorzy
i różni uczestnicy, więc inaczej trzeba
do nich podejść i różny czas poświęcać.
Czy jest jakaś charakterystyczna cecha
pracy w takich dużych parafiach?
To zależy, jakie grupy ma się przydzielone. Trzeba się nimi zainteresować,
poznać je by wiedzieć jak je prowadzić.
Na dużych osiedlach bywa też mało ludzi w kościele parafialnym w stosunku
liczby. do mieszkańców. Cechą tych parafii jest również pewna anonimowość.
W mniejszych parafiach to się widzi, że
ludzie się znają i znają swojego księdza.
Jak byłem pierwszy raz w Świerklanach,
jako neoprezbiter – chociaż Świerklany są dużą wsią bo liczą 7 tys. mieszkańców- – to księdza, dwóch wikarych
i proboszcza, wszędzie rozpoznawali. W sklepie, na ulicy i gdziekolwiek.
Było zawsze Szczęść Boże. W dużych
parafiach jest jednak anonimowość.
Czy coś, poza pandemią, zmieniło się
w życiu parafialnych kościołów od czasu święceń Księdza ? Czy zachodzą jakieś zmiany ?
Nie, raczej się nie zmieniły. Może jest coraz mniej młodzieży, coraz mniej dzieci.

Jakie zadania stoją przed Księdzem na
Bytkowie?
Działania duszpasterskie i katechetyczne.
Sprawuję opiekę m.in. nad parafialnym
Legionem Maryi.
Pracuję również, już od ponad 10 lat,
w Sądzie Metropolitalnym przy Kurii
w Katowicach. Jestem tzw. obrońcą węzła małżeńskiego. Zajmuję się stwierdzeniem nieważności małżeństw. Temu się
również poświęcam a jest z tym dużo
pracy. Opracowuję akta spraw, których
jest kilkadziesiąt w roku.
Bytków budował swój kościół...
czy zauważa się różnice między
starymi, historycznymi parafiami
a tymi, które powstają przy kościele,
który budowały?
Ludzie są związani z kościołem, który
budowali. Znają go od podstaw. Ale
mogą czuć sentyment do tego pierwszego, z którego się wywodzą. Może
nawet trudno się przestawić do tego
nowego, nawet jeżeli był przez nich
budowany. Ten ma czterdzieści lat, to
w sumie młoda parafia.
Przy placu zabaw, nieopodal naszego
kościoła stoi tzw. ławka sukcesu. Co jest
sukcesem dla księdza w parafii?
Sukces dla księdza to zbawienie ludzi,
żeby wierzyli, żeby mocno przylgnęli
do Jezusa. Sukces to przyprowadzenie
drugiego człowieka do Boga.
Dziękujemy za rozmowę

Ksiądz z daleka
Rozmowa z ks. Rafałem Larem, od września
tego roku wikarym w naszej parafii.
Redakcja Ducha Bytkowskiego
Redakcja Ducha Bytkowskiego: Jaka
była Księdza droga na Bytków ?

To jest już Azja?
Kazachstan znajduje się na kontynencie
azjatyckim, chociaż władze RK często
podkreślają, że ok 40 kilometrów od strony zachodniej należy do Europy.

ks. Rafał Lar: Pierwszą drogę do Bytkowa
pokonałem na rowerze. Z rodzinnej parafii Brzozowic- Kamienia, przez parafię
w Brzezinach Śląskich. Potem dojechałem do Chorzowa i stamtąd do Bytkowa. Mówiąc z uśmiechem - to była moja
pierwsza droga na Bytków. Zaś poważnie,
byłem tylko na jednej parafii w naszej Archidiecezji. To była parafia św. Rodziny
w Tychach (2003-2006). Byłem tam przez
trzy lata a potem zostałem skierowany do
Kazachstanu, do miasta Szucińsk, do parafii św. Abrahama, w archidiecezji Świętej
Maryi w Astanie (obecnie, od 2019 roku
stolica nazywa się Nursułtan), gdzie posługiwałem przez 14 lat.

Czy jest różnica w klimacie?
Oczywiście, jest tam ostry, kontynentalny klimat. Geograficznie Szucińsk należy
jeszcze do Syberii. Stąd długie i mroźne
zimy, bardzo niskie temperatury, mrozy
dochodzące do minus 47 stopni. Każdego
roku w styczniu jest najzimniej. Ludzie są
przyzwyczajeni do tego. Różnica w tym,
ile to trwa: czasami miesiąc, czasami tydzień. Natomiast latem jest gorąco. Temperatura dochodzi do 40, 45 stopni.
Jest to klimat suchy, co sprawia, że mróz
nie jest aż tak bardzo odczuwalny. Nas
przeraża ta wiadomość, ze temperatura
spada tam do czterdziestu stopni poniżej zera ale tak przy minus dziesięciu
w Polsce odczuwalność chłodu może
być taka sama.

Jak to daleko od nas?
Czas można mierzyć różnie. Jeżeli chodzi o odległość to wynosi ona 4405 kilometrów od mojego rodzinnego domu do
parafii w Kazachstanie. Zmierzyłem to
dokładnie, bo raz udało mi się pokonać
tę trasę samochodem. Zwykle pokonuję
ten dystans drogą lotniczą z Warszawy, do
sześciu godzin lotu. Z przesiadką do dziesięciu, jedenastu godzin.

Szucińsk to duża parafia ?
Kiedyś przed laty, jeden z misjonarzy wyleczył mnie z takiego polskiego patrzenia
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na parafie, jako wyłącznie wspólnotę wiernych, która się spotyka w każdą niedzielę
w kościele parafialnym. Przekonał mnie,
że trzeba patrzeć na całe miasto i myślą
i modlitwą ogarniać wszystkich. W Szucińsku jest to 70 tysięcy ludzi. Jak Siemianowice - a w tej miejscowości jest to jedyna
parafia. Natomiast, ci, którzy do kościoła
przychodzili to już osoby, które się nawróciły w dojrzałym wieku a my tym nawróceniom towarzyszyliśmy. Takich osób było
ok. 150. Kiedy tam przyjechałem w 2006
i w 2007 objąłem placówkę to było takich
osób raptem 40. A kiedy wyjeżdżałem
z Kazachstanu było już ponad 150. Taką
osobistą satysfakcją dla mnie było to, że
te kolejne osoby, które trafiały do naszej
wspólnoty, przychodziły pod wpływem
świadectwa życia tych osób, które w już
do kościoła należały. To było ciekawe doświadczenie...
Jakie będą Księdza obowiązki w naszej
parafii?
Praca duszpasterska oczywiście i opieka
nad trzema wspólnotami: Katecheza dla
dorosłych, Ruch Światło – Życie gałąź młodzieżowa i Trzeci Zakon św. Franciszka.
Co to są Randki Małżeńskie?
Przy parafii w Szucińsku organizowałem
tzw. randki małżeńskie. Zrodziły się one
z potrzeby. W tej parafii Bóg nam pokazał,
że rozdaje szczególne łaski dla małżeństw
i rodzin. Wiele małżeństw wzmocniło
swoją duchowość. Organizowaliśmy co
roku rekolekcje małżeńskie. Przyjeżdżały
pary małżeńskie z Polski, które to prowa-
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dziły. Uczestniczyły w tych rekolekcjach
praktycznie wszystkie pary małżeńskie
z mojej parafii, bo to na miejscu ale też
przyjeżdżały rodziny z całego Kazachstanu. W czasie tych rekolekcji dowiadywali
się, że duchowość małżeńska ma pewne
dary, które nazywają się zobowiązaniami,
w tym odpowiedzialność jako zadanie. Do
tych darów należy modlitwa małżeńska,
rodzinna ale też lektura Słowa Bożego,
taki indywidualny wzrost w wierze. Jednym z tych darów był dialog małżeński.
Był to rodzaj formacji rodzin, którą kontynuowaliśmy w wymiarze parafialnym,
w formie comiesięcznych spotkań. Była to
też okazja do pewnej weryfikacji naszych
działań. W jej trakcie wszyscy przyznawali,
że największe trudności mają z dialogiem
małżeńskim. Usprawiedliwiali się brakiem
czasu czy brakiem warunków w domu.
Zrodziła się więc taka myśl, natchnienie
Ducha Świętego, żeby wyjść naprzeciw
tym potrzebom a żeby to uatrakcyjnić
zaproponowaliśmy randki małżeńskie
w parafii w każdym miesiącu. One cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przychodziło od siedmiu do kilkunastu par.
Na czym to polegało ?
Temat Randki był zaproponowany przez
nas. Pierwsze dwa lata proponowałem
refleksje nad każdym przymiotem miłości hymnu o miłości św. Pawła (1 Kor
13, 1-14) Przygotowywałem taki krótki
materiał, na podstawie którego, uczestnicy mieli trzy standardowe składniki
dialogu małżeńskiego. Na początku mał-

żonkowie dziękowali sobie za miłość
i za wierność w małżeństwie. Potem
przechodzili do drugiego: pytanie co
poprawić, co zmienić, każdy mówił
o sobie. Trzeci zaś składnik to takie
zobowiązanie na kolejny miesiąc, nad
czym będą pracować wspólnie, w czym
będą się dopełniać. Bo to nie chodziło
tylko o pracę ale żeby jeszcze bardziej
być jako jedno w małżeństwie.
Jaka była wasza rola jako organizatorów?
Mamy dużą salę parafialną, raz w miesiącu ta sala zmieniała się w kawiarnie.
Oczywiście była karta poczęstunku, coś
jak menu . Poczęstunek był bardzo atrakcyjny bo miałem do pomocy siostry zakonne w parafii, które chętnie się w to
włączały i przygotowywały smakowitości, różnego rodzaju desery. To było bardzo atrakcyjne. Przy karcie poczęstunku
był cennik a ja byłem jako kelner, który
odbiera zamówienia i określa- zgodnie
z kartą – ceny. Nie w kwotach a działaniach np. dziesiątka różańca, albo dwie
dziesiątki, jakaś modlitwa, np. kawa bez
cukru, - dziesiątka różańca, kawa z cukrem – dwie dziesiątki. Po skończonej
randce przynosiłem rachunek. Z tym
wiążą się historie Jedno takie małżeństwo, jubilaci, którzy mieli za sobą 50
lat pożycia bardzo chętnie uczestniczyli w randkach. Dużo zamawiali z karty.
Zawsze mieli sobie coś do powiedzenia
i czuło się mimo ich wieku, że są młodzi
duchem. a bardzo ambitnie podchodzili

do całej sprawy ale też z dozą dystansu
do siebie, z racji wieku, czy dożyją jutra.
Wiec stwierdzili, że „rachunki za poczęstunek na randkach muszą płacić od
razu, przed snem. Opowiadali mi, że raz
po takiej skończonej randce, mąż stwierdził, że mają duży rachunek bo trzeba
dwie części różańca odmówić a on jest
mocno śpiący. Zaproponował żonie by
dokończyli jutro a ona powiedziała: trzeba było o tym pomyśleć, jak zamawiałeś
herbatę i te ciasteczka. (śmiech)
Jestem autorem witraży w kościele
w Szucińsku. Są one dedykowane dokumentom kościoła poświęconym małżeństwu i rodzinie. Najwięcej takich dokumentów jest autorstwa św. Jan Pawła
II w tym szczególnie Familiaris Consortio. Tam pięknie wybrzmiewa myśl, że
nie może istnieć kapłaństwo bez małżeństwa. To dwa powołania, które pełnią dla siebie role służebną. Więc ta rola
kapłańska w czasie Randki Małżeńskiej
jest tego praktycznym przełożeniem.
A jakie są Księdza własne zainteresowania, poza służbą kapłańską?
Lubię aktywną formę spędzania czasu.
Kocham góry, wędrówki górskie i długie
spacery. Mam wtedy chwile dla siebie,
czas na modlitwę i własne przemyślenia.
Ostatnio, zdalnie, uczę się angielskiego.
Dziękujemy za rozmowę.

Święci Kosma i Damian
z cyklu: Święci z Litanii
Janina Sloska
W cyklu – Święci z Litanii - 26 września
jest dniem poświęconym wspomnieniu
świętych męczenników Kosmy i Damiana. Byli to bracia bliźniacy, żyli w III
wieku n.e. Przyszli na świat w Arabii.
Ojciec, z pochodzenia Grek, był poganinem, matka, św. Teodozja, jako młoda
wdowa pozostała cnotliwą i pobożną osobą. Bracia otrzymali solidne wychowanie
chrześcijańskie. Zyskali biegłość w sztuce
lekarskiej, a że przeniknięci byli duchem
miłosierdzia nigdy nie żądali zapłaty za
pomoc, jaką nieśli chorym. Postępowali
zgodnie z poleceniem Zbawiciela: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie“ (Mt
10,8). Miejscem ich życia i działalności
była Egea w Cylicji (Mała Azja). Ze względu na sumienność i bezinteresowność
zyskali szeroką sławę. Byli wybitnymi lekarzami, troszczyli się każdym, kto potrzebował pomocy, szczególną opieką otaczali
biednych. Uważali, że wszystko mają od
Boga i należy to do Boga i Jego stworzeń.
Cieszyli się tam najwyższym szacunkiem.
Podczas prześladowań chrześcijan, które
wybuchło za czasów Dioklecjana, zwrócono oczywiście uwagę na tych wybitnych
ludzi. Lyzjasz, gubernator Cylicji, kazał ich
uwięzić i poddać torturom. Godnie i cierpliwie znosząc okrutne tortury nie wyparli się Chrystusa, za co zostali ścięci. Ich
męczeńska śmierć nastąpiła ok. 283 roku.

Zginęli w Cyrze w Syrii, ich grób od razu
zasłynął cudami. Nad grobem wzniesiono
wspaniałą bazylikę, która była celem pielgrzymek i słynęła z licznych cudownych
uzdrowień.
Kult Świętych rozpowszechniał się szybko i objął cały Kościół. Cesarz Justynian
Wielki, który dzięki ich wstawiennictwu
wyzdrowiał z ciężkiej choroby, wystawił
ku ich czci dwie świątynie w Konstantynopolu. Papież Św. Symmach (498-514)
wybudował w Rzymie ku ich czci oratorium, a papież Feliks IV (526-530) postawił kościół pod wezwaniem Św. Kosmy
i Damiana przy Forum Romanum. Do
dziś jest on głównym miejscem ich kultu.
W posiadaniu ich relikwii był w VI wieku
Św. Grzegorz z Tours (+565). Ich relikwie
znajdują się też w Kościele Katedralnym
w Amalfi na południu Włoch. Także
w Polsce znajduje się fragment ich relikwii
- w cerkwi na Bacieczkach w Białymstoku.
Święci Kosma i Damian są patronami
Florencji, ale przede wszystkim aptekarzy, farmaceutów, lekarzy i całej służby
zdrowia, chemików, mędrców, niewidomych, chronią przed epidemiami.
Może warto do tych Św. zwrócić się
szczególnie w sytuacji obecnie panującej pandemii i prosić ich o wstawiennictwo w jej zwalczeniu i pokonaniu.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 05.10.2020 – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
7.00 Za + Antoniego Kwaśny – ofiara od swatów Nędza z rodziną.
7.00 W intencji Antoniego – o uzdrowienie duchowe i cielesne.
8.00 Za + Rafała Wargackiego – ofiara od Teresy i Mieczysława Kordzikowskich z Turzy.
17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej i św. siostry Faustyny – patronki 4. Róży –
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże dla członków 4. Róży i ich rodzin.
Ofiara od Róż Różańcowych.
18.00 Za + Ryszarda Stompel – ofiara od rodzin Hauke i Kramer.
WTOREK – 06.10.2020
7.00 Za ++ mamę Anielę Mojza, ojca Józefa Mojza, Ewę Mojza, Adama Zawisza, Jana Suchego.
7.00 Za + Marię Gawlik – ofiara od lokatorów z Al. Młodych 3.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
8.00 Za + Rafała Wargackiego – ofiara od Marii i Marka Kordzikowskich z Turzy.
17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00 Za wstaw. św. Stanisława Papczyńskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie w intencji Justyny i Bartosza z okazji rocznicy ślubu.
18.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Św., zdrowie,
opiekę Anioła Stróża dla Mikołaja Solika z okazji 6. rocznicy urodzin oraz o błog. Boże
dla całej rodziny.
ŚRODA – 07.10.2020 – Wspomnienie NMP Różańcowej
7.00 Za wstaw. NMP Różańcowej podziękowaniem za owoce modlitwy różańcowej w naszej parafii,
za wszelkie odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. dla wszystkich rozważających tajemnice
różańcowe. Ofiara od czcicieli NMP Różańcowej.
7.00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Różańcowej o dar nieba dla + córki Renaty
w 3. rocznicę śmierci.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI MBNP
8.00 Za ++ Grzegorza Gruszka na pamiątkę urodzin oraz chrześniaka Pawła w rocznicę śmierci.
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00 W podziękowaniu za owoce modlitwy różańcowej w naszej parafii oraz wszelkie odebrane
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków Wspólnoty Żywego Różańca przy
naszej parafii i ich rodzin oraz o życie wieczne w chwale nieba dla zmarłych – ofiara od
czcicieli MB Różańcowej i Róż Różańcowych.
CZWARTEK – 08.10.2020
7.00 Za ++ koleżankę Danutę Skrzypczyk, rodziców Fisior, siostrę Barbarę, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ rodziców Marię, Ignacego Grabiwoda, brata Norberta, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ rodziców Julię i Urbana Stefko w 21. rocznicę śmierci.
17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00 Za ++ męża Romualda Zdancewicz w 4. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
18.00 Za + Antoniego Kwaśny – ofiara od mamy Marianny.

PIĄTEK – 09.10.2020
7.00 Za + Mariannę Rosak – ofiara od szwagierki Teodozji i Andrzeja Rosaka.
7.00 Za ++ Jadwigę i Józefa Szocik oraz ich synów Henryka, Stanisława oraz Józefa i Mieczysława
– ofiara od rodziny Szocików.
7.00 Za + mamę i babcię Elżbietę Koczar w 1. rocznicę śmierci.
8.00 Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. MB Różańcowej, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze, o opiekę i błog. Boże w intencji Aldony z okazji urodzin oraz o Boże błog.
dla całej rodziny.
17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże
w intencji Anny i Marcina z okazji 10. rocznicy ślubu.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
SOBOTA – 10.10.2020
7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże dla wnuczki
z okazji 18. rocznicy urodzin oraz dla jej brata i rodziców.
8.00 Za ++ Małgorzatę Jagieła w 7. rocznicę śmierci, brata Ewalda, siostrę Różę, rodziców Jagieła,
Wiesławę Wojtysiak, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ rodziców Annę i Jana Czerniawskich, Felicję i Stanisława Szopa oraz Irenę, Klaudiusza,
dziadków z obu stron.
13.00 Ślub rzymski: Natalia Banachowicz – Piotr Banachowicz
14.00 Ślub rzymski: Paulina Wolff – Michał Peksa
17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00 Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. MB Różańcowej, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błog. Boże w intencji Szymona Tarabura z okazji
25. rocznicy urodzin.
18.00 Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. NMP Królowej Rodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błog. Boże w intencji Barbary i Henryka – z okazji
kolejnej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
NIEDZIELA – 11.10.2020 – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za ++ mamę Annę Chojecką w rocznicę śmierci oraz ojca Stanisława, brata Andrzeja, Danutę
i Andrzeja Chojeckich.
9.00 Za ++ Juliana Sokołowskiego w 2. rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów, pokrewieństwo,
++ z rodziny.
10.30 Za ++ matkę Zofię Uryszek, brata Henryka w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin Uryszek, Karwas.
12.00 Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. św. Józefa, podziękowaniem za dar życia oraz wszelkie
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże na kolejne lata życia w intencji męża
Przemysława Wiktorowicza z okazji 40. rocznicy urodzin oraz taty Mariana Nowaka z okazji
65. rocznicy urodzin.
12.00 Za Parafian.
15.00 Msza św. chrzcielna.
16.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
17.00 W intencji Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” w 17. rocznicę
działalności, z prośbą o błog. Boże dla członków klubu i ich rodzin, sympatyków klubu oraz
wszystkich uzależnionych i szukających pomocy a dla ++ przyjaciół o życie wieczne.
20.00 Za ++ męża i ojca Henryka Franosz, rodziców Marcinkowski, Franosz oraz pokrewieństwo
z obu stron.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
•

Liturgia tygodnia:
- 05.10 – poniedziałek – wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dz.;
- 06.10 – wtorek – wsp. dow. św. Brunona, prezbit.;
- 07.10 – środa – wsp. NMP Różańcowej;
- 09.10 – piątek – wsp. dow. św. męcz. Dionizego, bpa i Tow.; Jana Leonardiego,
prezb.

•

Przez cały październik zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych.
W niedziele o godz. 16.15, w dni powszednie o 17.15.

•

We wtorek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego.

•

Przypominamy, ze dziś po południu odbędzie się kolejny wyścig Silesia Marathon. W związku z tym z ruchu będą wyłączone niektóre ulice w Siemianowicach
Śląskich.

•

W środę – 07.10 – przypada w liturgii wspomnienie MB Różańcowej, które jest
patronalnym świętem wspólnot Żywego Różańca. Z tej okazji zapraszamy członków wszystkich Róż Różańcowych przy naszej parafii na mszę św. w ich intencji
o godz. 18.00, zaś po mszy św. spotkanie.

•

W sobotę – 10.10 – w katowickiej katedrze odbędzie się doroczna pielgrzymka
Żywego Różańca. O godz. 11.00 – modlitwa różańcowa, o godz. 12.00 – msza św.
w intencji Róż Różańcowych. Zapraszamy do udziału.

•

Również w sobotę – 10.10 – w Parku Tradycji w Michałkowicach odbędzie się
koncert z okazji obchodów XX Dnia Papieskiego. Bezpłatne wejściówki można
jeszcze odebrać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

•

Grupa modlitewna Apostolatu Margaretka zaprasza na ogólnopolską pielgrzymkę do sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach w dniu 10.10 (sobota). Zapisy
na wyjazd autokarem przyjmuje kancelaria. Zbiórka pielgrzymów na parkingu
przy kościele o godz. 6.45.

•

W przyszłą niedzielę – 11.10 – będziemy obchodzić kolejny Dzień Papieski. Jak
zawsze w tym dniu po każdej mszy św. przy wyjściu z kościoła zbierane będą
ofiary na Fundusz Nowego Tysiąclecia, przeznaczony na pomoc dla zdolnej, lecz
ubogiej młodzieży.

•

Dziękujemy za zachowanie przepisów sanitarnych, jakie obowiązują podczas liturgii w czasie trwania epidemii.

