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„W nadziei już jesteśmy zbawieni”
(Rz 8,24)

Pamiętajmy o zmarłych!
x. Michał Mendakiewicz

L

istopad jest szczególnym miesiącem świadczenia miłosierdzia wobec zmarłych, których dusze w czyśćcu dojrzewają do pełni
miłości. Święta Faustyna w doświadczeniach mistycznych nawiedziła to miejsce i tak je opisała
w „Dzienniczku”: „Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za
sobą. W jednej chwili znalazłam się
w miejscu mglistym, napełnionym
ogniem, a w nim całe mnóstwo
dusz cierpiących. Te dusze modlą
się bardzo gorąco, ale bez skutku
dla siebie, my tylko możemy im
przyjść z pomocą. Płomienie, któ-

re paliły je, nie dotykały się mnie.
Mój Anioł Stróż nie odstępował
mnie ani na chwilę. I zapytałam się
tych dusz, jakie ich jest największe
cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich
cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze
nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”.
Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać,
ale mój Anioł Stróż dał mi znak do
wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego
więzienia cierpiącego. – [Usłyszałam głos wewnętrzny], który po-
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wiedział: Miłosierdzie Moje nie
chce tego, ale sprawiedliwość każe.
Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi” (Dz. 20).

ści Wszystkich Świętych, ale także
na inny dzień listopada, dowolnie
wybrany przez poszczególnych
wiernych.

Pamiętajmy, iż naszą modlitwą,
ofiarowaną Komunię świętą i Mszę
świętą oraz ofiarowanym odpustem
ulżyć i skrócić ich męki.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy,
którzy z poważnych powodów
nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia
nałożone przez właściwe władze
na czas pandemii, aby zapobiec
gromadzeniu się wielu wiernych
w miejscach świętych, będą mogli
uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do
wszystkich pozostałych wiernych,
wykluczą wszelkie przywiązanie
do jakiegokolwiek grzechu i mają
zamiar jak najszybciej spełnić trzy
zwyczajowe warunki (spowiedź
sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca
Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy
za zmarłych, na przykład jutrznię
i nieszpory brewiarzowego oficjum
za zmarłych, Różaniec, Koronkę
do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych
wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo
wypełnią uczynki miłosierdzia
poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

„W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19, przez cały listopad (a nie
tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust
zupełny dla wiernych zmarłych”
– czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego
przez Penitencjarię Apostolską. Jak
zaznaczono – chodzi o uniknięcie
zgromadzeń wiernych tam, gdzie są
one zakazane.
Tak więc, odpust zupełny dla tych,
którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych, choćby tylko
duchowo, zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopad będzie trwał, aż do jego końca.
Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia
wszystkich wiernych zmarłych
uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub
kaplicę i odmawiają tam „Ojcze
nasz” i „Wierzę w Boga”, może być
przeniesiony nie tylko na niedzielę
przed lub po lub w dniu Uroczysto-
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Cmentarne porządki
Rozmowa z p. Markiem Kosmalą, zarządca
cmentarza parafialnego w Bytkowie
Redakcja Ducha Bytkowskiego

Dzień Zaduszny to czas wspomnień tych, którzy odeszli i czas
naszej obecności tam, gdzie się z nimi pożegnaliśmy - na cmentarzu. Odwiedzamy go pełni wspomnień o naszych bliskich, dbamy
o ich miejsca pochówku. Jest jeszcze ktoś, kto dba o to miejsce.
Redakcja Ducha Bytkowskiego: Jakie
są podstawowe obowiązki zarządcy
cmentarza?
p. Marek Kosmala: utrzymanie porządku na cmentarzu, przygotowanie miejsca
na groby, wykopanie grobu, latem koszenie trawy, wywóz nieczystości śmieci,
kostkowanie i utrzymanie alejek,, opieka nad drzewami. Teraz mamy inwazje
skrzypu, który porasta intensywnie teren
cmentarza.
Kto powierza te obowiązki?
- jest to praca firmy, której parafia zleciła
opiekę nad cmentarzem, na podstawie
odrębnej umowy.
O czym decyduje zarządca ? A o czym
nie może zdecydować?
- zasadniczo pilnuje ustaleń dokonanych
w parafii np. wielkości grobu, wysokości nagrobka . Są w kancelarii ustalone
konkretne wymiary pomników, rodzaje

pochówków w sektorach – pojedynczy,
podwójne, czy sektor na urny.
Gdyby ktoś chciał zbudować na grobie
bliskich kapliczkę, to czy może zdecydować sam?
- to i tak musi być zgoda parafii. Bez zgody parafii nie można postawić pomnika.
Czyli przepisy przyjęte w parafii określają wielkość i materiał, z jakiego
mogą być zrobione nagrobki?
- materiał nie. Reszta jest zapisana
w przyjętych przepisach. Szczegóły opieki i troski o wygląd grobów naszych bliskich – kwiaty, znicze, czym ozdobiona
będzie płyta nagrobna - już nie jest regulowane w przepisach.
Czy można posadzić na grobie bliskich
dowolne drzewko?
- najczęściej sadzone są tuje. Nie powinno się sadzić choinek bo rosną stosun-

kowo intensywnie. Mogą zająć za dużo
miejsca i przeszkadzać. Drzewka inne takie mamy przykłady - nie przeżywają
zbyt długo i usychają. Bywają posadzone
niefachowo a cmentarz i miejsce przy
grobie, to nie są dla nich dobre warunki.
Ponadto sypią liśćmi jesienią na cały teren cmentarza i na inne groby.
Czy nasz cmentarz parafialny jest dużym cmentarzem?
- można powiedzieć, że jest duży, bo jest
jeszcze „rozwojowy”. Są dokupione trzy
hektary w stronę Chorzowa. Będzie więc
powiększony.
Co jest specyficzne dla naszego
cmentarza?
- nie ma drzew liściastych, wszystkie
groby skierowane są w stronę kościoła,
utrzymany jest porządek przestrzenny:
przerwy między grobami, wydzielenie
sektorów, alejki. To bywa różnie na innych cmentarzach
A czy coś budzi niepokój zarządcy?
- no niestety są takie sektory, na których
są podziemne źródełka i woda wypływa niespodziewanie. Taka jest specyfika
budowy geologicznej terenu cmentarza.
Z tym nie da się za wiele zrobić. Ciężko
jest zdrenować teren, który jest co metr
przekopany. Kiedyś tam były pola i był
zrobiony drenaż. Ale przez kopanie grobów został przerwany, niestety.
Czy jest jakiś przepis określający rozmieszczenie grobów na cmentarzu?

Np. ile centymetrów ma być między
grobami?
- na naszym cmentarzu mamy przyjęte
takie nieco większe odległości, aby było
wystarczające miejsce na przejście i nie
było potrzeby przepychania się między
płytami nagrobnymi. Tak jest wygodniej
i daje to poczucie uporządkowania. Ale
zasadniczego, przepisowego ustalenia nie
ma i zależy to od ludzi. Ale staram się by
to miejsce na przejście zawsze było.
Co jest trudne czy nerwowe w zarządzaniu cmentarzem?
- pierwsza sprawa to są śmieci i tzw.
„współpraca” z firmą wywożącą śmieci. Trudno się z nimi skontaktować.
Szwankuje terminowość wywozu odpadów szkła, plastiku, który jest za darmo
ale w ich gestii. Za pozostałe płacimy.
Dzwoni się do nich z prośbą i przypomnieniem czasem przez trzy tygodnie.
Przez ten czas kontenery są już pełne, ludzie kładą wszystko obok. My to musimy
sprzątać do kontenera zwykłego, który
się szybko napełnia.
Czyli nagromadzenie odpadów jest
problemem w utrzymaniu cmentarza?
- kontener, który jest umieszczony przy
kaplicy nie jest w dobrym miejscy i nie
wygląda dobrze. Może go przesuniemy
w inne miejsce . Wcześniej stał przy wyjściu na ul. Jagiełły, na Węzłowcu. Ale
niestety większa część jego zawartości
to były śmieci z pobliskich garaży: jakieś
części metalowe, półki połamane, opony,

Czy coś zmienia się w traktowaniu
cmentarza przez parafian?

pojemniki. A za ich wywóz płaciła już parafia. Wywóz zawartości takiego kontenera to jest ok. 700 złotych, każdorazowo.

- jest coraz więcej pochowków z urnami.
Są już sektory specjalne na takie pochówki. Te groby są dużo mniejsze. Ale zmian
jako takich nie ma. Na naszym cmentarzu, w uroczystość Wszystkich Świętych
i w Dzień Zaduszny, a i w ciągu roku,
widać, że parafianie pamiętają o grobach
bliskich i troszczą się o ich wygląd i porządek na cmentarzu.

Jakieś uwagi dla porządkujących groby
na cmentarzu?
- często jest tak, że ludzie sprzątają stare ozdoby z grobu i układają je w dobrej
wierze na grobach pobliskich, sprawiających wrażenie opuszczonych. Tworzy to
składowiska starych, zużytych stroików
i psuje wygląd sektora. Niektórych takich grobów to już nawet spod tego składowiska nie widać. To nie jest właściwe
dla uporządkowania cmentarza.

Dziękuję za rozmowę.

Świąteczny Łańcuch Dobroci
z Duchem i Mocą
Hiacynta Budaj

Uwaga, jedyna taka okazja! Tu i teraz! Produkty w obniżonych
cenach, nigdzie nie znajdziesz podobnych! Kochamy promocje
i chętnie z nich korzystamy. Ale jak się wyróżnić i przykuć uwagę klienta do tej jednej, konkretnej okazji? Slogan reklamowy jest
ważny, ale czy aż tak bardzo potrzebny, aby zachęcać do niesienia
pomocy? A może są Ci, których nie trzeba specjalnie przekonywać.. bo chodzi tu o drugiego człowieka, który chciałby spędzić
tegoroczne Święta w sposób wyjątkowy.
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Drodzy Parafianie!
Tym wstępem chciałabym zachęcić do trzeciej edycji parafialnej akcji „Świąteczny
Łańcuch Dobroci”, która w ubiegłych latach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
W tym miejscu chciałabym jeszcze raz podziękować tym, którzy przyczynili się do tak
wspaniałego dzieła (hojnym parafianom, Radzie Parafialnej oraz mojej rodzinie, która
pomagała podczas rozwożenia podarunków).
Kilka słów na temat tegorocznej akcji dla tych, którzy chcieliby ponownie się włączyć,
a także dla tych, którzy chcą okazać pomoc w konkretny sposób.
W naszej parafii 14 listopada rusza Akcja „Świąteczny Łańcuch Dobroci”. Polega ona
na przygotowaniu prezentu.
Poniżej przedstawiam szczegóły Akcji:
1. W naszym kościele w pobliżu chrzcielnicy będzie wisiał łańcuch z kopertami.
2. Każda koperta będzie oznaczona numerem do przygotowania podarunku.
3. W środku będzie znajdować się instrukcja przygotowania podarunku i rodzaj podarunku. A także numer w celu jego prawidłowego opisania.
4. Podarunek należy zapakować do torby lub pudełka (tak, aby nie uszkodził się
w transporcie).
5. Kolejno należy przykleić w widocznym miejscu numerek do podarunku, który znajduje się w kopercie (jeśli będzie więcej niż jeden pakunek, należy opisać wszystkie tym
samym numerkiem).
6. Ostatni etap polega na przyniesieniu podarunku, najpóźniej do 13 grudnia 2020 r. do
zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
7. Jest możliwość wymiany koperty w związku z brakiem możliwości finansowej przygotowywanego podarunku.
8. Ideą Akcji jest przygotowanie podarunku o maksymalnej wartości - 50zł.
W razie pytań, służę pomocą, podając numer telefonu: 503-425-539. Można dzwonić we wtorki i piątki w godzinach 15:30-17:30.

Dziękuję za okazane dobro i zaangażowanie się w „Łańcuch Dobroci”.
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Legion Maryi z wizytą u Matki
Janina Sloska
11 – 12 września 2020 r. odbyła się coroczna, już 26 Ogólnopolska Pielgrzymka
Legionu Maryi na Jasną Górę, do Matki
Boskiej Częstochowskiej, choć tym roku
w nieco mniejszym gronie z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Uczestniczył w niej również Legion z naszej parafii.
Jak zawsze w autokarze w czasie podróży
odmawiamy różaniec, modlitwy w intencjach nam poleconych i za kierowcę, oraz
śpiewamy pieśni maryjne. Po dotarciu
na miejsce o godz. 9.00 rozpoczyna się
Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, a następnie o godz. 11.00 uroczysta
Msza Św. na szczycie na Jasnej Górze. Gdy
wstępujemy w progi Matczynego domu
Najświętszej Maryi Panny doświadczamy
prawdziwego ukojenia i wytchnienia dla
skołatanych naszych serc i pogmatwanej codzienności. Uroczystej Mszy Św.
koncelebrowanej przewodniczył ks. bp
Roman Marcinkowski, opiekun Legionu
Maryi z ramienia Episkopatu Polski. Temat przewodni tegorocznej pielgrzymki
to „Kardynał Stefan Wyszyński”. Słowa powitania w imieniu paulinów skierował do
pielgrzymów o. Rafał Wilk, podprzeor Jasnej Góry, zwracając uwagę, że w tym roku
przybywamy w dniu kiedy Kościół wspomina święte imię Maryi, w dniu obrony

wiary chrześcijańskiej przed zalewem islamu, kiedy król Jan III Sobieski z całą pokorą napisał owe słynne słowa: „Venimus,
vidimus, Deus vicit” – „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył“. W homilii ks. bp
Roman Marcinkowski, nawiązując do tematu pielgrzymki i w związku z planowaną
na przyszły rok beatyfikacją sługi bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego, nakreślił rys
jego maryjnego życia i posługi kapłańskiej.
W tym roku Maryja wynagrodziła trud
pielgrzymowania piękną pogodą, toteż
w drodze powrotnej w dobrych nastrojach umocnieni czułą opieką Jasnogórskiej Matki i Królowej i pokrzepieni słowami podziękowania skierowanymi na
zakończenie Mszy do Legionistów, pielgrzymi dziękowali, modląc się Koronką
do Bożego Miłosierdzia i śpiewając pieśni.
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach parafialnej wspólnoty Legionu Maryi. Jej członkowie angażują się w prace
apostolskie, aktywnie uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych
w parafii w każdy poniedziałek godz.
16.30 w salce obok kancelarii. Szczegółowe informacje o celach i działaniach bytkowskiego Legionu Maryi, a także kontakt telefoniczny zapisany jest na stronie
internetowej Parafii, w zakładce grupy.

Margaretki z wizytą u Faustyny
Joanna Żak
W sobotę 10 października br grupa 23 osób
modlących się za kapłanów naszej parafii
wyruszyła autokarem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, aby wziąć udział w V Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Apostolatu Margaretka.

retkę ks. Arcybiskupowi. Również druga
grupa osób zobowiązała się do modlitwy za
Arcybiskupa na okres jednego roku i złożyła
uroczyste ślubowanie. Po odprawionej eucharystii nastąpiła przerwa na posiłek oraz
zwiedzanie Sanktuarium.

W tym roku przypada również 100 rocznica
urodzin św. Jana Pawła II, który jest opiekunem tego Apostolatu. Z uwagi na pandemię,
tylko część osób wzięła udział w tym spotkaniu, w stosunku do poprzednich lat. Z uwagi
na chorobę, również nie był obecny Krajowy
Duszpasterz tego Apostolatu ks. Bogusław
Nagel.

O godzinie 15-tej wszyscy ponownie spotkali się w Sanktuarium Miłosierdzia, żeby
wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której nastąpiło pożegnanie
wszystkich grup i udzielenie błogosławieństwa na drogę powrotną do domu.

Pielgrzymów przywitał przedstawiciel
Duszpasterstwa Krajowego Apostolatu i odczytał listę wszystkich zgłoszonych grup
z poszczególnych parafii w Polsce, obecnych
na tym spotkaniu. Następnie kapłan poprowadził różaniec z rozważaniami w intencji
wszystkich kapłanów objętych Margaretkami. Po odmówieniu różańca, konferencję
wygłosił kapłan wyznaczony przez nieobecnego Krajowego Duszpasterza. O godz.12
rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył Abp Marek Jędraszewski. W tej mszy
świętej udział wzięło 20 kapłanów, którzy
przyjechali z pielgrzymami. Na zakończenie
mszy świętej grupa osób, która podjęła się
modlitwy za JE abpa Marka Jędraszewskiego w ramach Apostolatu Margaretka złożyła
uroczyste ślubowanie i wręczono Marga-

Z uwagi na sytuację, że w tym samym dniu
przypadało spotkanie członków Róż Różańcowych w katedrze w Katowicach, a te same
osoby modlą się również za kapłanów Margaretkami, udział osób w tych spotkaniach
był ograniczony.
Apostolat Margaretka jest Bożym dziełem.
Matka Boża w Medjugorje płacząc prosiła
o modlitwy za kapłanów, dlatego modlitwą
obejmujemy wszystkich kapłanów przychodzących do naszej parafii.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca osoby należące do Apostolatu Margaretka
o godz. 6.30 odmawiają różaniec w intencji kapłanów naszej parafii oraz o nowe
powołania kapłańskie. Następnie odprawiana jest msza święta w ich intencjach.
Osoby, które pragną przystąpić do Apostolatu Margaretka proszone są o kontakt:
Joanna Żak, kom. 602 466 172

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 02.11.2020 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7.00 Za + córkę Renatę Szostok – o łaskę nieba.
8.00 Za + Henryka Lendor – ofiara od przyjaciół, kolegów i pracowników Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śl.
17.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH
18.00 Za ++ Czesława, Henryka, Zygmunta, Mieczysława, Franciszkę Sawickich, Gertrudę
i Edmunda Lipik.
18.00 Za ++ męża Jana Malinowskiego, teściów, szwagrów, szwagierki Malinowskich, Mariannę i
Piotra Wronów, siostry i braci oraz ks. Jana Rydza.
18.00 Za ++ Parafian.
WTOREK – 03.11.2020
7.00 Za ++ Monikę i Mariana Borowskich – ofiara od rodziny Szocików.
7.00 Za ++ z rodzin Drab, Palt, Strzoda, Gruszka, dusze czyśćcu cierpiące.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
8.00 Za ++ Eugenię, Edwarda, Mieczysława Karwas oraz Zofię, Piotra, Henryka, Krzysztofa Uryszek.
17.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH
18.00 Za + męża Bronisława Kołodziej w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kołodziej, Jabłońskich,
Szadkowskich, Zagawa, Ciupa, Tartanus, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ rodziców Teresę i Henryka Bujoczek w kolejne rocznice śmierci oraz dziadków
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące – o łaskę życia wiecznego w niebie.
ŚRODA – 04.11.2020 – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa
7.00 Za + Reginę Jabłońską – ofiara od czcicieli NSPJ i NMP.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI MBNP
8.00 Za ++ Wilhelma w 10. rocznicę śmierci, Alfreda i Magdalenę, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ ojca Czesława, mamę Teresę, braci Andrzeja i Ryszarda, teściów Wiktorię i Stanisława,
pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za + Henryka Czekaj – ofiara od chrześnicy Eweliny z mężem.
17.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH
18.00 Za wstaw. Anioła Stróża o wszelkie potrzebne łaski dla Julianny z okazji 7. rocznicy urodzin.
CZWARTEK – 05.11.2020
7.00 Do Jezusa Najwyższego Kapłana z prośbą o światło i dary Ducha Św. dla wszystkich kapłanów,
o nowe i godne powołania do służby w Kościele oraz o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla
++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii. Ofiara od czcicieli Jezusa Najwyższego
Kapłana i Margaretek.
7.00 Za ++ rodziców Annę i Wacława, teściów Salomeę, Annę, Aleksego, męża Wenancjusza,
siostrę Helenę, brata Józefa, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ Anielę i Franciszka Grabarz, Annę i Michała Piliszko, ++ z rodziny: Helenę, Bronisławę,
Józefa i Tadeusza.
17.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH
18.00 Za ++ Legionistów i auksyliatorów o łaskę życia wiecznego w niebie.
18.00 Za + Ewalda Korbel w 1. rocznicę śmierci.
20.30 CZUWANIE MODLITEWNE - Za Parafian

PIĄTEK – 06.11.2020
7.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za wszelkie dary oraz jako
wynagrodzenie za nasze grzechy. Dla ++ czcicieli NSPJ o życie wieczne w niebie.
Ofiara od czcicieli NSPJ.
7.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę
i błogosławieństwo Boże w intencji Małgorzaty i Antoniego z okazji 1. rocznicy ślubu.
8.00 Za + Krzysztofa Musiałek – ofiara od lokatorów z ul. Grunwaldzkiej 4b.
8.00 Za + Stefana Wołoszczuka – ofiara od lokatorów z Al. Młodych.
17.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH
18.00 O łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie w 2. rocznicę śmierci + Ernesta Stręziok
oraz dla ++ Jana, Anielę, Ernesta Kempny, ++ z rodzin Kempny, Rudzki, Wons, dusze
w czyśćcu cierpiące.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
SOBOTA – 07.11.2020
7.00 Za wstaw. Niepokalanego Serca NMP o wzrastanie w świętości a dla ++ czcicieli
Niepokalanego Serca Maryi o łaskę zbawienia. Ofiara od czcicieli Niepokalanego Serca NMP.
7.00 Za + Krystynę Wajda w 6. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Wajda, Zając, Kudła.
8.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie,
prowadzenie Ducha Św. w intencji Marcina z okazji 42. urodzin oraz o Boże błog. dla
całej rodziny.
8.00 W intencji Antoniego o uzdrowienie duchowe i cielesne.
17.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH
18.00 Za ++ męża Jerzego Dinges w 8. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
NIEDZIELA – 08.11.2020 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za wstaw. MB, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę
w intencji Gabrieli z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o Boże błog. i potrzebne łaski
dla całej rodziny.
9.00 Do Opatrz. Bożej, za wstaw. MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o błog. Boże, zdrowie, dalszą opiekę w intencji Haliny Stefańskiej z okazji
70. rocznicy urodzin, o zdrowie dla męża Tadeusza oraz zdrowie i błog. Boże dla dzieci
i wnucząt. /TE DEUM/
9.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie,
dary Ducha Św. w intencji Marcelego z okazji 18. rocznicy urodzin.
10.30 Do Opatrz. Bożej, za wstaw. MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i dalszą opiekę w intencji Urszuli i Henryka Bochenek z okazji 50. rocznicy ślubu
oraz o Boże błog. dla syna i córki z rodziną. /TE DEUM/
12.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w intencji
Anny i Andrzeja Bastrzyk w 6. rocznicę ślubu oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
15.00 Msza św. chrzcielna
16.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH
17.00 Za wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże
w pewnej intencji.
20.00 Za ++ Janinę i Włodzimierza Garszczyńskich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
•

Liturgia tygodnia:
- 02.11 – poniedziałek – wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych
- 03.11 – wtorek – wsp. dow. św. Marcina de Porres, zak.;
- 04.11 – środa – wsp. św. Karola Boromeusza, bpa;

•

Dzisiaj w naszym kościele mszę święte odprawiane są według porządku niedzielnego.

•

Ze względu na panującą sytuację oraz liczne ograniczenia, w tym roku nie odbędzie się procesja na cmentarz. Nabożeństwo za naszych zmarłych odprawimy
dziś o godz. 16.15 w kościele.

•

Msza św. za zmarłych parafian zostanie odprawiona tym razem również w kościele
(a nie w kaplicy na cmentarzu) jutro – w poniedziałek 02.11 – o godz. 18.00.

•

Różaniec za zmarłych zalecanych będziemy odmawiać przez całą oktawę uroczystości Wszystkich Świętych. codziennie o godz. 17.30, zaś w przyszłą niedzielę
o 16.30. Zalecki (wypominki) za zmarłych można już składać w zakrystii lub
kancelarii, a także od dziś przy wyjściu z kościoła po każdej mszy św.

•

Od południa uroczystości Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny,
który możemy ofiarować za zmarłych. W tym roku Stolica Apostolska przedłużyła czas, w którym można zyskać odpust, do końca listopada. Odpust można
zyskać pod zwykłymi warunkami, tzn.: nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitw: Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach Ojca św., przyjęcie Komunii, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, a także poprzez nawiedzenia
cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych.

•

W czwartek o godz. 20.30 – wieczorne czuwanie modlitewne, połączone z mszą
św. oraz adoracją Najświętszego Sakramentu do 22.00.

•

W związku z tym, że na razie zawieszone są wszelkie spotkania grup i wspólnot parafialnych, w tym miesiącu nie odbędzie się spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania.

•

W piątek rozpocznie się też nowy cykl nauk przedślubnych dla narzeczonych.
Początek o 19.00 w salce. Przypominamy o tym, że w obecnej sytuacji chętni do
udziału w tych naukach powinni wcześniej zapisać się w kancelarii.

•

Nie będzie też tradycyjnych odwiedzin chorych w sobotę. W nadzwyczajnych
przypadkach prosimy o zgłoszenie chorego w kancelarii i umówienie się na indywidualną wizytę księdza.

•

W najbliższy czwartek – 5.11 – odbędzie się kolejna akcja zbierania elektro-śmieci.
Będzie je można przynosić od 4.11 (środa) w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz 5.11
(czwartek) od 8.00 do 12.00.

