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„Nie będziesz miał cudzych bogów
przede Mną” - z cyklu ‘Dziesięć słów’.
x. Michał Mendakiewicz

C

entralne miejsce wśród wszystkich przykazań stanowi miłość
Boga. Nie nakazy ani zakazy moralne. Nie sfera seksualna, jak dziś
sądzi większość chrześcijan. Nawet
nie relacje do innych i związane
z nią problemy etyczne i społeczne. Najważniejsza jest relacja do
Boga. Święty Augustyn podkreślał,
że postawienie Boga na pierwszym
miejscu w hierarchii wartości, porządkuje pozostałe wartości i całe
życie człowieka. Z kolei jezuita
Franz Jalics lubił powtarzać, że nie
mamy dwóch serc, tylko jedno. Nim
kochamy Boga, innych i siebie. Jeżeli to serce kocha Boga miłością czystą i piękną, kocha również bliźnich
i kocha w dojrzały sposób siebie.

wątpienia, ateizmu i agnostycyzmu.
Przykazanie to zabrania też grzechów
przeciwko nadziei, tzn. zuchwałej nadziei, rozpaczy, dążenia wyłącznie do
celów ziemskich.
Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko miłości Bożej czyli:
obojętności, niewdzięczności, oziębłości, lenistwa duchowego, nienawiści do Boga.
Oprócz wiary, nadziei i miłości pierwsze przykazanie przypomina o obowiązku służenia jedynemu Bogu.
Służba ta wyraża się przez adorację,
modlitwę, ofiarę, składanie Bogu
przyrzeczeń i ślubów, które mają być
wypełnione.
Potępionymi przez pierwsze przykazanie grzechami przeciwko służeniu
jedynemu i prawdziwemu Bogu jest:
zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, praktyki magiczne, kuszenie
Boga, świętokradztwo.

Przykazanie miłości zakłada całkowitość. Miłość oddaje wszystko. Wszystko Moje jest Twoje, a Twoje jest Moje
(J 17, 10). W taki sposób charakteryzuje Jezus więź łączącą Go z Ojcem.
W miłości głębokiej, pełnej następuje
całkowite przenikanie się osób. Człowiek zostaje przeniknięty Bogiem,
a Bóg człowiekiem.

Pierwsze przykazanie nie jest nakazem, by kochać bezduszny i bezosobowy Absolut, który przewyższa człowieka i rodzi w nim lęk. Jest raczej
zaproszeniem, by odpowiedzieć na
miłość osobowej Trójcy.

Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko wierze, czyli zaniedbywania pogłębiania wiary, niewiary,
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Gdy człowiek zagubił w sobie odbicie
Stwórcy, przypomniał mu kim jest,
posyłając swego Syna. Nic więcej już
nie mógł dać. Dał wszystko – Siebie.
Co więcej, gdy człowiek odrzucił
Boga, On pozostał z nim. Duch Święty
nadal zamieszkuje ludzkie serca i prowadzi do celu. Człowiek, choć słaby
i grzeszny, gości w swym sercu Boga.

„Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest
serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.” (św. Augustyn). Czy moje serce
całe należy do Boga? Czy w codzienności, w życiu osobistym, rodzinnym,
zawodowym stawiam Go na pierwszym miejscu?

Wspólnoty Żywego Różańca
Aldona Filuś

Ż

ywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny, którego
początki sięgają 1826 roku. Jego
Założycielka, Paulina Jaricot, była
tercjarką dominikańską. Pragnęła,
by modlitwa różańcowa wspierała
dzieło ewangelizacji na całym świecie. Ruch ma on charakter modlitewny, a jego celem jest również wspomaganie misji. Dzięki geniuszowi
organizacyjnemu Paulina Jaricot
utworzyła dzieło pomocy i wsparcia na misjach i w Chinach, gdzie
w owym czasie panował głód. Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny.

leżności do grupy zwanej Różą. Pierwotnie Róża liczyła 15 osób, obecnie
zaś – po modyfikacji różańca przez
Jana Pawła II– 20 osób (ciągle jednak
istnieją grupy modlące po 15 osób –
według tradycyjnego układu). Każda
osoba z Róży Różańcowej rozważa
jedną dziesiątkę tajemnic Różańca
Świętego; przez miesiąc tę samą, potem w następnym miesiącu kolejną,
itd. Tak więc członkowie grupy Żywego Różańca rozważają codziennie
20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi,
łącznie z 5 tajemnicami Światła.
Żywy Różaniec jest największą
wspólnotą modlitewną na terenie
Polski. W archidiecezji katowickiej
jest obecnie około 3500 Róż Żywego

Istota Wspólnoty Żywego Różańca
przetrwała do dziś. Uczestnictwo
w Żywym Różańcu polega na przyna-
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Różańca. Moderatorem archidiecezjalnym jest ks. Zbigniew Kocoń

Archidiecezji Katowickiej, przekazując na konto sugerowaną zwierzchnio 1 złotówkę miesięcznie od każdego członka wspólnoty. W tym
roku przekazaliśmy 2160.00 zł ze
składek dobrowolnych, które pokrywają również inne koszty, np. msze
święte w każdy trzeci piątek miesiąca
za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca, msze święte za poszczególne Róże itp.

W naszej parafii powstało od 2013
roku do dziś 9 Róż Różańcowych,
których patronami są:
I Róża - Matka Boża Fatimska
II Róża - św. Jan Paweł
III Róża - św. Anna
IV Róża - św. Faustyna

W ramach działań Róż organizowane są też Ogólnopolskie Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę,
a także Archidiecezjalne Pielgrzymki do Katedry Chrystusa Króla
w Katowicach lub innych wyznaczonych miejsc. W tym roku – z okazji
przeżywanego w Kościele Roku św.
Józefa – 9.X. odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Rudzie Śląskiej,
na którą zaprasza moderator Róż
Różańcowych naszej archidiecezji.

V Róża - św. O. Pio
VI Róża - św. Józef
VII Róża - św. Franciszek z Asyżu
VIII Róża - św. Michał Archanioł
IX Róża - bł. Władysław Bukowiński
Zadaniem statutowym każdego członka we Wspólnocie Żywego Różańca
jest: odmawianie dziesiątki różańca
dziennie w intencjach papieskich, misyjnych i parafialnych. Intencje misyjne, papieskie wyznacza Papież, natomiast parafialne proboszcz.

Zapraszam
zainteresowanych
i chętnych do udziału w dziele
Wspólnoty Żywego Różańca, naszych bytkowskich Róż. Wszelki informacje można otrzymać w naszej
Kancelarii parafialnej.

Zadania dodatkowe to stała ofiara
materialna na cele misyjne, czytanie
i propagowanie prasy misyjnej a także pozyskiwanie nowych członków
Żywego Różańca.
Zgodnie z ideą naszej założycielki,
wspieramy finansowo misje i Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
poprzez Duszpasterstwo Misyjne
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Dla Kościoła synodalnego: komunia,
uczestnictwo i misja
Maciej Gwizdała
To temat kolejnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów. Zmienia się jednak jego formuła - papież
postanowił, że synod nie będzie jednym wydarzeniem, ale procesem podzielonym na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny w Rzymie.

chiwanie się w głos Ducha Świętego
musi się odbywać zarówno osobiście,
jak i we wspólnocie Kościoła.
Sekretariat Synodu opracuje kwestionariusz i vademecum z propozycjami,
w jaki sposób przeprowadzić konsultacje Ludu Bożego w każdym Kościele
diecezjalnym. Biskup ordynariusz jest
zobowiązany do mianowania osoby
odpowiedzialnej za przebieg synodu
na szczeblu lokalnym oraz za kontakt
z konferencją biskupów. To właśnie
w ramach episkopatów podjęte będzie
ostateczne rozeznawanie i wypracowany zostanie dokument, który zostanie
przesłany do Rzymu. Następnie Sekretariat Synodu przygotuje dokument
roboczy, stanowiący podstawę do rozeznania i spotkań na szczeblu kontynentalnym. Ta kolejna faza synodu
odbędzie się od września 2022 do marca roku 2023. Każde spotkanie kontynentalne wypracuje własny dokument
końcowy, który zostanie przesłany do
Watykanu, gdzie na ich podstawie zostanie opracowany drugi dokument
roboczy dla zgromadzenia synodalnego, które odbędzie się w Rzymie w październiku 2023 r.

Proces synodalny zostanie oficjalnie
rozpoczęty przez Papieża w Rzymie
9 oraz 10 października, na który, jako
jeden z dziesięciu przedstawicieli Europy, został zaproszony dr hab. prof.
UŚ Aleksander Bańka, członek Rady
ds. Apostolstwa Świeckich KEP, lider
Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej oraz
przewodniczący Rodziny św. Szarbela
w Polsce.
Faza diecezjalna rozpocznie się
17 października i potrwa do kwietnia
przyszłego roku. Papież podczas spotkania z przedstawicielami diecezji
rzymskiej podkreślił, że „w procesie
synodalnym nie chodzi o gromadzenie
różnych opinii, lecz o wsłuchanie się
w Ducha Świętego”. Dodał również, że
lokalna faza procesu synodalnego jest
niezwykle istotna, gdyż angażuje ona
wszystkich ochrzczonych, którzy zostali obdarzeni zmysłem wiary, a wsłu-
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Październik w naszej parafii i diecezji
Ewa Pałasińska
5 X 2021 - Seminarium Odnowy Wiary w parafii Krzyża Św. w Siemianowicach Śl.
9 X 2021 - Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca w Sanktuarium
św. Józefa w Rudzie Śląskiej
10 X 2021 - Dzień Papieski. Z tej okazji przed kościołami odbędzie się zbiórka
na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia,, przeznaczona na pomoc dla zdolnej,
lecz ubogiej młodzieży.
13 X 2021, Parafia Ducha Świętego Bytków - Nabożeństwo, msza św. oraz ostatnia w tym roku – procesja ku czci MB Fatimskiej. Początek o godz. 19.00
16 X 2021, Parafia Ducha Świętego Bytków - Pielgrzymka ,,Bracka Jesień
w Cieszynie’’
17 X 2021 - Odpust parafialny z okazji uroczystości św. JADWIGI ŚLĄSKIEJ,
głównej patronki Śląska (której wspomnienie przypada na 16.10) w Parafii Św.
Jadwigi w Chorzowie
19 X 2021 - Msza św. wotywna o świętym Józefie wraz z nabożeństwem jemu
poświęconym w Parafii Św. Józefa w Chorzowie (Kościół Jubileuszowy).
20 X 2021 - Parafia Ducha Świętego Bytków: 33 rocznica konsekracji naszego
kościoła
22 X 2021, Parafia Ducha Świętego Bytków - Msza św. oraz nabożeństwo ku czci
Św. Rity połączone z poświęceniem róż
22 X 2021 - Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
24 X 2021 - Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny (2430.10). W naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie o misjach i misjonarzach
25 X 2021 - 87 rocznica urodzin Abp seniora Damiana Zimonia
30 X 2021 - 66 rocznica poświęcenia katedry Chrystusa Króla w Katowicach
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Akcja Katolicka

3,2,1,0...Start!
Marcin Hainc

I

chciało by się ruszyć szybko, z kopyta, ale na pewno nie tak będzie
wyglądało wznowienie działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
naszej parafii. We wtorek 21 września
spotkaliśmy się po raz pierwszy po baaardzo długiej przerwie spowodowanej
oczywiście trwającym stanem epidemii.
Sami Państwo wiecie, że nie było festynów (ciągle czekamy na ten jubileuszowy
z numerem 10), jarmarków świątecznych, balu wszystkich świętych, nie było
też naszych comiesięcznych (choć w rzeczywistości to częstszych) spotkań. Ale
to nie dziwne, przecież wszyscy siedzieliśmy w domach chowając się przed rozprzestrzeniającym się wirusem. Wierzymy, że to już za nami, że w końcu można
będzie się normalnie spotykać i zacząć
„normalnie” działać. Tylko tyle że działać w rzeczywistości dla nas wszystkich
nowej, innej od tego do czego zdążyliśmy
przywyknąć.
Po pierwszym po przerwie spotkaniu
możemy oświadczyć, że ochota do działania jest, trzeba „tylko” poszukać sposobu. Na pewno będziemy próbowali
znów zorganizować (w kolejności) bal
wszystkich świętych, jarmark świąteczny i w końcu ten jubileuszowy festyn.
Z tym, że mamy świadomość, że będzie
trochę trudniej niż poprzednio: bo prze-
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pisy, bo obostrzenia, bo może więcej papierologii… No ale właśnie początkiem
będzie poszukanie sposobów na to, aby
wydarzenia te były bezpieczne, zgodne
z prawem oraz przede wszystkim atrakcyjne dla uczestników. Trzeba też odnowić „stare kontakty” do osób, firm i instytucji, które nam w tym pomagały. Nie
są to jedyne pomysły na nasze działania.
W najbliższych miesiącach na pewno
będziemy szukali też innych sposobów
żeby Akcja Katolicka działała w naszej
parafii w sposób, który pokaże wiernym
że Kościół to wspólnota, modlitwa, adoracja i sakramenty, ale to również zabawa,
wspólne spotkania, wyjazdy, pielgrzymki,
koncerty, pomoc innym...
Zapraszamy Was, żebyście nam pomogli
w tym działaniu, szczególnie w poszukiwaniu kierunków działania dla Wspólnoty w „erze covidowej”. My na pewno chcemy też poszukać czasu „dla siebie” czyli
czasu na regularną formację pozwalającej
nam w grupie Akcji Katolickiej pogłębić
naszą wiarę. Jeżeli też byście Państwo
chcieli, a może macie inny pomysł na
działalność, która by służyła wspólnocie parafialnej, to serdecznie zapraszamy
na spotkanie! Najczęściej spotykamy się
w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie
19:00, chętnych prosimy o wsłuchanie się
w ogłoszenia parafialne – nasze spotkania
zawsze są w nich zapowiadane.

NOWENNA PRZED BEATYFIKACJĄ
SŁUGI BOŻEGO KS. JANA MACHY
TYDZIEŃ I, IV i VII - WIARA
1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego
Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski,
o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg
przez wszystkie wieki wieków.
2. Rozważanie
Sługa Boży ks. Jan Macha:„Oczywiście, wierzymy w Boga. Ale wierzymy po- sługując
się za bardzo ustami i rozumem, a za mało sercem i usposobieniem. Dlatego też nasza
wiara jest tak wątła, wyblakła [...]. Gdy przyglądam się wierze niektórych katolików, na
myśl przychodzi mi obraz drzewa podczas zimy. Nie jest ono martwe, ale życiowe soki
nie krążą już w jego pniu i gałęziach. [W takim stanie] drzewo nie może wypuszczać
liści, kwitnąć i wydawać owoców. A przecież chcemy, jak mówiłem już ostatnio, być żyjącymi chrześcijanami. Zatem musimy się najpierw nauczyć, na nowo ujrzeć Boga jako
kogoś najważniejszego, jako autentyczne centrum i najgłębszy korzeń naszego życia.
Bóg i my!” (kazanie wygłoszone 1 marca 1940)
3. Modlitwa o beatyfikację
Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw
prosimy, aby Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w
swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

TYDZIEŃ II, V I VIII - NADZIEJA
1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego
Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa
Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię
proszę…, który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2. Rozważanie
Sługa Boży ks. Jan Macha: „Nie traćcie nadziei, jeśli zdarzy się, że będziemy w mniejszości!
Zaczyn jest również mniejszością pośród dużej ilości mąki. Chrystus, apostołowie, pierwsi
chrześcijanie także byli w mniejszości”. (kazanie wygłoszone w listopadzie 1940)
3. Modlitwa o beatyfikację
Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi
do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby
Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
TYDZIEŃ III, VI I XI - MIŁOŚĆ
1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego
Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa
Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię
proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2. Rozważanie
Sługa Boży ks. Jan Macha: „Zadziwia nas nieraz moc i zażyłość, z jaką żyli święci wobec
Boga. Jak obiema stopami stali twardo na ziemi a przecież prowadzili życie tak bliskie Bogu!
Jak potrafili z najtrzeźwiejszej pracy zwykłego dnia uczynić prawdziwą służbę Bogu. Możemy czasem zazdrościć świętym ich sztuki życia. A przecież! Jedyne co potrzebujemy, aby
odkryć tę tajemnicę i siłę napędzającą mężczyzn i kobiet oraz by odnaleźć korzenie ich świętości dnia powszedniego, to nasza miłość do Boga” (kazanie wygłoszone 1 III 1940)
3. Modlitwa o beatyfikację
Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi
do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby
Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 04.10.2021 – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7.00
Za + Jana Krysmalskiego – ofiara od Marii i Hanny z Krzysztofem z Murcek.
7.00
Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
8.00
Za + Józefa Jaśkiewicza – ofiara od Krystyny Michalskiej z dziećmi.
17.15
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00
Za wstaw. Królowej Różańca św. i św. Franciszka – patrona 7. Róży z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków 7. Róży i ich rodzin. Ofiara od
Róż Różańcowych.
18.00
Za ++ męża Janusza Figzał, rodziców, teściów Barbarę i Krzysztofa, dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK – 05.10.2021 – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
7.00
Za + Marię Hink – ofiara od lokatorów z ul. Niepodległości 61d.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
8.00
O radość życia wiecznego dla + Katarzyny Grala - ofiara od cioci Krystyny z rodziną.
8.00
Za + Erwina Reclika oraz wszystkich ++ lokatorów z ul. Niepodległości 59a – ofiara od sąsiadów.
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
Do Miłosierdzia Bożego, za wstaw. MBNP i św. Franciszka z Asyżu za ++ Franciszka Szepe w kolejną
rocznicę śmierci, rodziców Annę i Franciszka Zawadzkich, Martę i Pawła Kubulus oraz siostry i braci.
ŚRODA – 06.10.2021
7.00
Za ++ męża Romualda Sawka w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, teściów, pokrewieństwo
z obu stron.
7.00
Za ++ mamę Anielę Mojza, ojca Józefa Mojza, Ewę Mojza, Jana Suchego, Adama Zawiszę.
7.00
Za ++ Bernarda Stolorz w 25. rocznicę śmierci, dziadków Stolorz i brata Alfreda.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI MBNP
8.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Św.
i błog. Boże w intencji wnuczki Edyty z okazji 18. rocznicy urodzin.
17.15
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00
Za wstaw. św. Stanisława Papczyńskiego, dziękując za dar małżeństwa, prosząc o zdrowie,
potrzebne łaski w intencji Justyny i Bartosza z okazji rocznicy ślubu.
CZWARTEK – 07.10.2021 – Wspomnienie NMP Różańcowej
7.00
W intencji wszystkich czcicieli MB Królowej Różańca Św. oraz o nowe powołania do służby Ewangelii,
również z naszej wspólnoty parafialnej. Ofiara od czcicieli NMP Różańcowej i Margaretek.
7.00
Za + Marię Sarota – ofiara od znajomych.
8.00
Do Miłosierdzia Bożego, przez wstaw. MB Różańcowej, o dar nieba dla + córki Renaty
w 4. rocznicę śmierci.
17.15
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00
W podziękowaniu za owoce modlitwy różańcowej w naszej parafii oraz wszelkie odebrane łaski,
z prośbą o Boże błog. 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.
18.00
Do NSPJ w intencji dzieci wczesnokomunijnych.
20.30
CZUWANIE MODLITEWNE - Za Parafian.

INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK – 08.10.2021
7.00
Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie dla małżonków z okazji 52. rocznicy ślubu.
8.00
Za ++ rodziców Marię i Ignacego Grabiwoda, brata Norberta – o dar życia wiecznego.
8.00
Za ++ męża Romualda Zdancewicz w 5. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
8.00
Za ++ rodziców Julię i Urbana Stefko – o radość życia wiecznego.
17.15
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00
Za + Tadeusza Stacherżak – ofiara od Marii Wilk z rodziną.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
19.00
Msza św. młodzieżowa - W intencji młodzieży naszej parafii.
SOBOTA – 09.10.2021
7.00
Do Miłosierdzia Bożego o życie wieczne w niebie dla + żony, mamy, babci Reginy Jabłońskiej
w 1. rocznicę śmierci.
7.00
Za + Henryka Czekaj w 1. rocznicę śmierci – ofiara od żony i syna z rodziną.
8.00
Do Opatrz. Bożej, za wstaw. MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze,
zdrowie i błog. Boże w intencji Aldony Filuś z okazji urodzin oraz błog. Boże dla całej rodziny.
8.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, błog. Boże
w intencji Piotra Sobek z okazji 60. rocz. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny (TE DEUM)
13.00
Ślub rzymski: Grażyna Lipka i Łukasz John
17.15
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.00
Za ++ Franciszka i Józefa Hazubskich w 30. rocznicę śmierci, Agnieszkę Mikołajczyk
w 20. rocznicę śmierci, Sylwestra Hazubskiego w 10. rocznicę śmierci, Marię Hazubską,
Edmunda Mikołajczyk, dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA – 10.10.2021 – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00
Do Miłosierdzia Bożego o życie wieczne w niebie dla + żony, mamy, babci Reginy Jabłońskiej.
9.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, błog.
Boże w intencji Barbary i Henryka Fijoł z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o Boże błog.
dla całej rodziny.
10.30
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, dary Ducha Św., opiekę
Matki Bożej i św. Józefa dla Krystyny Mikulik, dla dzieci: Sylwii, Daniela, Sebastiana;
synowych Elizy i Doroty, zięcia Jacka, wnuków: Pauliny, Michaliny, Oskara, Jakuba; rodzin
Cieślik, Ceglarek, Sobór, Wychowaniec, Hein, Antończyk, a także o dar życia wiecznego
w niebie dla + męża Józefa Mikulik oraz wszystkich ++ z rodziny.
10.30
Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę
Matki Bożej i błog. Boże w intencji Adama z okazji 50 rocznicy urodzin./TE DEUM/
12.00
Za ++ Martę, Jana, Stanisława, Różę Sutkowskich, pokrewieństwo, Jerzego Brzezińskiego,
dusze w czyśćcu cierpiące – o dar życia wiecznego.
12.00
Za + męża Juliana Sokołowskiego w 3. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, wszystkich
++ z rodziny.
15.00
Msza św. chrzcielna.
16.15
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
17.00
Do Opatrz. Bożej, za wstaw. MB Piekarskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze, zdrowie, błog. Boże w intencji Bogusławy z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o błog.
Boże dla całej rodziny.
20.00
Za Parafian.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
•

Przez cały miesiąc zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. W niedziele o 16.15, zaś w dni powszednie o 17.15.

•

We wtorek – 05 października odbędzie się zebranie Rady Parafialnej. Początek o godz. 19.00 w salce.

•

W czwartek w liturgii będziemy obchodzić wspomnienie MB Różańcowej, które jest świętem patronalnym Wspólnoty Żywego Różańca. Z tej okazji o godz. 18.00 zostanie odprawiona msza św. za
całą wspólnotę różańcową przy naszej parafii, zaś po mszy św. odbędzie się spotkanie wszystkich róż.

•

W czwartek o godz. 20.30 rozpocznie się wieczór modlitewny. Na początku – msza św. a następnie
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.

•

W piątek o godz. 19.00 msza św. młodzieżowa, a po niej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

•

W sobotę – 09.10 – odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Sanktuarium
św. Józefa w Rudzie Śl. Wyjazd autokaru w parkingu przy kościele o godz. 9.00

•

Również w sobotę będzie miała miejsce pielgrzymka wspólnot Margaretka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wyjazd pielgrzymów o godz. 7.00.

•

Za tydzień będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski. Z tej okazji można wziąć udział w koncercie,
który odbędzie się w Parku Tradycji w Michałkowicach w sobotę – 09.10 – o godz. 17.00. Jest jeszcze
kilka wejściówek, które są dostępne w zakrystii lub w kancelarii.

•

Z okazji Dnia Papieskiego w przyszłą niedzielę będzie miała miejsce zbiórka na Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”.

•

W przyszłą sobotę – 16.10 – odbędzie się kolejna zbiórka elektrośmieci. Będzie można przynosić je do
wyznaczonego miejsca dwa dni wcześniej – 14 i 15 października od 9.00 do 13.00.

•

W tym roku szkolnym przy parafii będzie można również skorzystać z różnych form pomocy, np.
korepetycji z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej oraz wyższej, z pomocy prawnika, czy
pomocy w przypadku zadłużenia. Szczegóły można znaleźć w gablotkach oraz na naszej stronie internetowej.

•

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Seminarium Odnowy Wiary. Pierwsze spotkanie odbędzie
się 5 października (wtorek) w Oratorium przy parafii Krzyża Św. o godz. 18.45. Więcej informacji na
plakatach oraz na ulotkach.

•

Na prośbę Urzędu Miasta Siemianowice Śl. przypominamy, że w związku z odbywającą się w niedzielę, 3 października, kolejną edycją Silesia Marathonu, w godz. 9.45 – 13.45 nastąpi czasowe zamknięcie
ulic: Mysłowickiej, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, Plac Skargi, Katowickiej, jak również nastąpią utrudnienia w komunikacji miejskiej.

•

Na przyszły rok planowane jest zorganizowanie pielgrzymki autokarowej śladami św. Pawła Apostoła
po Grecji. Termin wyjazdu to 2 – 14 lipca 2022. Program i inne informacje można znaleźć na stronie
internetowej parafii oraz w gablotkach.

