Niedziela, 24.11.2019

nr 36 (346)))

UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
„Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa”
„Chrystus Królem, Chrystus Panem, Chrystus, Chrystus Władcą nam” – słowa tej pieśni
śpiewa się w XXXIV Niedzielę w ciągu roku.
Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Znak, że kończy się rok kościelny
i niedługo zacznie się Adwent. Uroczystość tę
ustanowił papież Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925, wyznaczając jej obchód na niedzielę przed uroczystością Wszystkich Świętych. W nowym kalendarzu liturgicznym
uroczystość Chrystusa Króla została przesunięta na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus na końcu czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo.
(ks. Andrzej Supłat)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIA

CZAS
RADOSNEGO
OCZEKIWANIA

Nowy program duszpasterski na lata
2019‒2022

Roraty dla dzieci – pon., wt, czw. i pt.
– godz. 17.00, śr. 16.30, sob. 8.00
Roraty dla młodzieży – pt. g. 19.00
Roraty dla dorosłych – pon. g. 7.00

„Wielka tajemnica wiary”

Rok duszpasterski
2019/2020
O Chryste Zbawicielu, składamy Ci
dzięki za Twą zbawczą Ofiarę,
jedyną nadzieję ludzi!

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela 24.11.2019 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8.00 Ku czci św. Tarsycjusza w int. ministrantów i ich rodziców.
11.00 I. Ku czci św. Katarzyny w int. wszystkich parafian.
II. Ku czci św. Katarzyny w int. kolejarzy naszej parafii oraz ich rodzin.
15.30 Za ++ rodziców Filonię i Zygmunta Naharnowicz.
Poniedziałek 25.11.2019 r. – dzień powszedni (Róża II)
7.00 Za + syna Dawida Myland, rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Karola Myland, braci Jerzego i Maksymiliana Kurzac, Jana Myland, Patrycję Kurzac,
Jerzego Lempa, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w cz.
18.00 Za + męża Adama Gansiniec /4 rocz. śm./, teścia Józefa Gansiniec, rodz.
Annę i Teofila Sowa, Eugeniusza Gazda, Alfonsa Majchrzyk i dusze w cz.
Wtorek 26.11.2019 r. – dzień powszedni (Róża III)
7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Karola Molenda, Helenę i Henryka Pisarski,
Andrzeja i Gerarda Molenda, Albina Patoń, Józefa Paruzel, Łukasza Aleksandrowskiego, Józefa Rogowskiego, Teresę Szyżysko, Elżbietę i Benona
Wojsa, Magdalenę i Tadeusza Masoń, Jana Kuzańskiego, S.M. Bogusławę
Jon, Adelajdę Kandzia, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 Za ++ ojca Konrada Beksa /pam. ur./, matkę Annę Beksa, rodziców Gertrudę i Piotra Cudok, Henryka Beksa, Waleskę i Wiktora Kandzia, ++ wujków, ciocie, kuzynów Grzegorza i Mariana Sowa, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, ks. Damiana Kominka i ks. prob. Gołka.
Środa 27.11.2019 r. – dzień powszedni (Róża IV)
7.00 Za + Franciszka Dziembała /pam. ur./, dziadków Gmyrek, Dziembała oraz
Jadwigę Gmyrek.
16.30 I. Za + matkę Marię Pietrek, ojca Jerzego Młynek, dziadków Młynek, Pietrek, Jaguś, Zymela, Leonarda Pietrek, Jana Jaguś, Joannę Pietrek, Sylwię
Janta, pokrewieństwo z obu stron.
II. Za + Pawła Spałek /pam. ur./.
Czwartek 28.11.2019 r. – dzień powszedni (Róża V)
7.00 Za + matkę Reginę Serafin, dziadków Gertrudę i Jana Serafin, Pawła Spałek, Zofię, Tadeusza Dyk, Wacława Czok, ++ z pokrew., dusze w czyśćcu.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Sladek, dziadków Świerczyński, Sladek, Pietrek i Kocyba, ++ z pokrewieństwa, ks. D. Kominka i dusze w cz.
Piątek 29.11.2019 r. – dzień powszedni (Róża VI)
7.00 Za + siostrę Helenę Sitek /11 rocz. śm./, rodziców Marię i Augustyna Sitek, bratową Krystynę, dziadków, Jerzego Spałek, Pawła Spałek, Reginę
Serafin, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Henryka Kampczyk, Karola
Sowa, Annę i Feliksa Mrozek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Za + matkę Ewę Kaleja /pam. ur./, Martę i Józefa Młynek, Henryka Miłota,
Sylwię Janta, ciocie, wujków, dziadków Młynek, Gmyrek i Kaleja, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.
Sobota 30.11.2019 r. – św. Andrzeja Apostoła (Róża VII)
8.00 Za + męża Jana Wojsa /pam. ur./, ojca Floriana Celary, teściów Józefa
i Klarę Wojsa, kuzyna Janusza Jaskuła, ciocię Katarzynę Bok, dziadków
z obu stron, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.
17.00 Za + ojca Ernesta Murgot, Dawida Myland, ++ dziadków, ++ z rodzin
Murgot, Kurzac, Kaniut i Stompierz oraz ks. Damiana Kominka.
Niedziela 1.12.2019 r. – I Niedziela Adwentu
8.00 Za + Annę Potempa – ofiarowana od IX Róży różańcowej.
11.00 Za Parafian.
15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dzieci, które otrzymają łaskę chrztu św.: Wiktoria Magdalena Łopat oraz Maja Wiktoria Sowa,
ich rodziców i chrzestnych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
2. O godz. 15.00 zapraszamy do udziału w nieszporach ku czci Chrystusa Króla.
3. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nowennę do MB
Szkaplerznej. O godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
4. W środę zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 16.30 po której odbędzie się katecheza przed bierzmowaniem dla klasy VII.
5. W piątek o godz. 15.30 nastąpi wyjazd grupy lektorskiej na 3-dniwoe rekolekcje do Kamienia Śląskiego.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Kościele okres Adwentu, a więc czas
radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Po Mszy św. wieczornej
w sobotę oraz po mszach niedzielnych wspólnota Dzieci Maryi będzie przed kościołem rozprowadzać przygotowane przez siebie pierniki świąteczne. Ofiara będzie przeznaczona na potrzeby wspólnoty Dzieci Maryi.
7. W pierwszą niedzielę Adwentu w czasie nabożeństwa popołudniowego zostanie poświęcony duży wieniec adwentowy w naszym kościele oraz małe wieńce,
które prosimy przynieść z naszych domów.
8. W każdą niedzielę Adwentu po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas będzie
rozprowadzał świecie jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, opłatki wigilijne
oraz kalendarze na nowy rok.
9. Polecamy dziś „Gościa Niedzielnego” do którego także jest dołączony kalendarz na przyszły rok. Jest to nabycia także „Mały Gość Niedzielny” dla dzieci do
którego tym razem dołączony jest lampion roratni. Jeszcze tylko w poniedziałek
można zmówić prenumeratę czasopism na nowy rok (okres roku lub połowy roku):
„Gość Niedzielny” 312,00 (156,00), „Oremus” 79,20 (43,20), „Od Słowa do życia”
77,00 (40,00), „Słowo wśród nas” 71,50 (39,00), „Różaniec” 70,65.

10. Bóg za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie na potrzeby parafii. Kolekta
przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby diecezji oraz seminarium.
11. Dziękujemy bardzo tym naszym parafianom, którzy w minionym tygodniu
bardzo ofiarnie pracowali przy prowadzonych pracach budowlanych związanych
kanalizacją i odwodnieniem.
12. Zgodnie z zapowiedzią, dziś po Mszach św. prosimy podejść do stolików
w kaplicy bocznej i dokonać wyboru swojego kandydata do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej. Każdy zakreśla jednego kandydata spośród dwóch w ramach swojego rejonu (nie dotyczy to mieszkańców ul. 1 Maja i Piłki). Kiedy ustali się skład
nowej Rady, wówczas dokonam wyboru trzech osób do Parafialnej Rady Ekonomicznej. Serdecznie zachęcamy do tego, by wskazać swojego kandydata.
13. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego wejścia w duchowe
przeżycie Adwentu.

OGŁOSZENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
Biorąc pod uwagę powtarzające się przypadku wyłudzeń metodą „na wnuczka”,
„na policjanta”, „na funkcjonariusza CBS”, Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu informuje, że:
 Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy!
 Nigdy nie dzwonią do mieszkańców by zaproponować im udział w prowadzonych przez siebie działaniach.
 Nigdy nie odbierają pieniędzy, jak również nie proszą o ich przekazywanie
obcym osobom czy przelewanie na konta bankowe oraz udostępnianie haseł
do kont bankowych.
W przypadku odebrania telefonu z informacją o rzekomym tajnym udziale w akcji Policji, konieczności przekazania pieniędzy w związku z wypadkiem, zatrzymaniem członka rodziny i możliwości zwolnienia tej osoby po przekazaniu pieniędzy pamiętajmy, aby zweryfikować wiarygodność osoby dzwoniącej. W tym celu
należy skontaktować się z Policją! Co istotne należy się rozłączyć z dotychczasowym rozmówcą, ponieważ wystukując numer telefonu na klawiaturze, w trakcie
prowadzonej rozmowy, wcale nie łączymy się z innym numerem! W takiej sytuacji
należy się bezwzględnie rozłączyć i dopiero wówczas wybrać numer telefonu 112.
Ważne jest by taki apel, jak i sposób radzenia sobie w takich sytuacjach dotarły
do jak najliczniejszej grupy, szczególnie osób starszych, dlatego policjanci apelują
by przekazać taką informację członkom naszych rodzin czy sąsiadom. Im więcej
seniorów będzie miało świadomość jak wygląda schemat wyłudzania pieniędzy
metodami na krewnego czy policjanta, tym mniej z nich da się oszukać.
Strona internetowa parafii: www.parafia-rusinowice.pl
Konto parafii: BS Koszęcin: 02 8288 0004 5000 0018 2038 0001
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

