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XXVII Niedziela zwykła
„Dodaj nam wiary”
Na prośbę uczniów o przymnożenie wiary
Jezus odsyła ich do uczynków miłości
w duchu służby. Paweł powie do Galatów:
„wiara działa przez miłość” (Ga 5,6).
Uczniów Chrystusa poznaje się po uczynkach
miłości, a nie po samym wyznaniu wiary.
Zatem jeśli uważamy, że brakuje nam
wiary, niech nigdy nie zabraknie nam miłości.
Nawet jeśli jej pełnienie nie uczyni z nas
nikogo większego niż marnego sługę
nieużytecznego. Można nim być będąc nawet
dyrektorem. Ostatecznie zniknie nawet wiara
i nadzieja. Pozostanie tylko MIŁOŚĆ.
(ks. P. Hartkiewicz)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

XIX DZIEŃ PAPIESKI
Wstańcie, chodźmy!

ZAPRASZAMY
DO CODZIENNEJ
MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ

Po Mszach św. będzie
przeprowadzona
zbiórka na Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Codziennie – godz. 17.15
Środa – po mszy szkolnej
Sobota – godz. 16.15,
Niedziela – godz.14.45

13 października

___________________________________________________________________________________

PAŹDZIERNIK –
NADZWYCZAJNYM
MIESIĄCEM MISYJNYM

RÓŻANIEC FATIMSKI
Niedziela, 13.10., godz. 16.30
Odmawiajcie codzienie różaniec

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela 6.10.2019 r. – XXVII Niedziela zwykła
8.00 W intencji studentów z racji rozpoczęcia nowego roku akademickiego.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jadwigi i Ryszarda
Kochanek z okazji 40 rocz. ślubu oraz z okazji urodzin Jadwigi.
12.15 Za + ojca Sylwestra Ślimok oraz za ++ z rodzin Baron i Ślimok.
15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dzieci, które
otrzymają łaskę chrztu św.: Antonina Patrycja Kurzac , Zofia Marta Just
oraz w intencji rocznych dzieci: Jagoda Guzy, Liliana Kurzac, Zuzanna
Pietrek, ich rodziców i chrzestnych.
Poniedziałek 7.10.2019 r. – wspomnienie NMP Różańcowej
7.00 Za + żonę Renatę Sówka /rocz. śm./, córkę Iwonę Sówka, Juliusza
i Agnieszkę Sówka, Jana i Helenę Bęben, Annę i Henryka Bula, brata
Jerzego, bratowe Gertrudę i Różę Sówka, Bernarda Masoń, Ewę Sówka,
++ z rodziny Nowocień, Bęben, ++ dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka
i ks. Damiana Kominka.
18.00 I. Ku czci NMP Różańcowej w intencji Róż różańcowych naszej parafii.
II. Za + Gabriela Gorol /30 dzień po śm./.
Wtorek 8.10.2019 r. – dzień powszechni
7.00 Za ++ matkę Jadwigę Hanszla /pam. ur./, ojca Teodora Hanszla, Pawła
Hanszla, Józefa, Ernestynę, Jerzego, Ernesta Respondek, Józefa,
Stanisława Kupiec, Józefa Wieczorek, pokrewieństwo z obu stron, ks.
prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.
18.00 Za + Justynę Tyrol /pam. ur./, męża Kazimierza Tyrol, Jerzego Baron,
Monikę Kocyba, Jolantę Schabowską, Joannę Pietrek, Waltra Zyska, dziad.
Baron, Molenda, Tyrol, ciocie, wujków, ks. prob. Gołka i ks. D. Kominka.
Środa 9.10.2019 r. – dzień powszechni
7.00 Za + ojca Bernarda Masoń /pam. ur./, Renatę, Iwonę i Ewę Sówka, Reginę
Serafin, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
16.30 Za + męża Jerzego Sowa /pam. ur./, syna Floriana oraz ++ z rodzin
Dziembała i Sowa.
Czwartek 10.10.2019 r. – dzień powszechni
7.00 Za ++ matkę Gertrudę Cudok /pam. ur./, ojców Piotra Cudok i Marka
Sławiańskiego, dziadków Cudok, Sowa, Sławiański, Jana Golenia, Adolfa
Kłosek, wujków, kuzynów, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 Za ++ rodziców Julię i Franciszka Kucierajter, Marię i Pawła Klabis,
Marka Hampel, Marcina Matusek, Tadeusza, Annę i Józefa Kucierajter,
Elżbietę i Franciszka Poloczek, Józefa i Pawła Pietrek, Emilię i Gerarda
Osadnik, Grażynę Janik, Annę Drynda, Jerzego Klabis, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 11.10.2019 r. – dzień powszechni
7.00 Za ++ rodziców Hildegardę i Antoniego Młynek, dziadków Dorotę
i Stefana Młynek, Marię i Franciszka Wieczorek, Pelagię i Władysława
Konopka, wujków Krystiana Młynek, Romana Jon, ++ z pokrewieństwa
Młynek, Konopka, Jon, Anioł, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka
i dusze w czyśćcu.
8.30 W intencji dyrekcji, nauczycieli, pracowników i emerytów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach z okazji Dnia Nauczyciela
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz światło Ducha Świętego.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Gmyrek, siostrę Jadwigę, Franciszka
Dziembała, Martę i Józefa Młynek, Rutę i Norberta Gmyrek, Henryka
Miłota, Janinę i Stanisława Czajkowski, dziadków Gmyrek i Sowa, ++
z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w cz.
Sobota 12.10.2019 r. – dzień powszedni
8.00 Za ++ rodziców Marię i Feliksa Maks, Andreasa Maks, Hedwig i Józefa
Sowa, Jerzego Sowa, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Maks, Smyła,
Sowa, Jadwigę Benk, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w cz.
17.00 I. Za + Małgorzatę Brol /1 rocz. śm./, ojca Jana Kurzac oraz teściów
Henryka i Henrykę Brol.
II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rocznika 1984
z okazji 20 rocz. ukończenia szkoły podstawowej ze wspomnieniem
zmarłej koleżanki śp. Sylwii Janta.
Niedziela 13.10.2019 r. – XXVIII Niedziela zwykła – Dzień Papieski
8.00 Za + Jerzego Sowa – zamiast wieńca od rodziny Baron.
11.00 Za ++ Karola Sowa i Bernarda Sośnica /rocz. śm./, ks. prob. Gołka, ks.
prob. Brzozę, O. Bernarda Czaję i ks. Damiana Kominka.
15.30 Za ++ matkę Rutę Gmyrek, ojca Norberta Gmyrek, dziadków Gmyrek
i Łupierz, Bogdana Tom, Patrycję Kurzac, Dawida i Jana Myland, ciocie,
wujków, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka oraz dusze w czyśćcu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby diecezji i seminarium
duchownego, a po Mszy św. przed kościołem będzie przeprowadzona zbiórka na
potrzeby Caritas diecezji.
2. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do codziennego do udziału
w nabożeństwach różańcowych. Dziś różaniec odprawimy o godz. 14.45. Dziś
także po Mszy św. popołudniowej odbędzie się w kościele spotkanie rodziców
uczniów klas VII i VIII przygotowujących się do bierzmowania.
3. W poniedziałek o godz. 16.30 w salce katechetycznej odbędzie się katecheza
parafialna dla dzieci z klasy III przygotowujących się do I Komunii św. Z racji
przypadającego w poniedziałek wspomnienia NMP Różańcowej Msza św. o godz.

18.00 zostanie odprawiona w intencji Róż różańcowych naszej parafii. Serdecznie
zapraszamy do udziału we Mszy św.
4. W środę zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 16.30. Po
mszy i różańcu odbędzie się katecheza przed bierzmowaniem dla klasy VIII.
W czasie Mszy św. szkolnej dzieciom przygotowującym się do I Komunii zostaną
poświęcone i wręczone różańce.
5. W czwartek o godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu
z okazją do spowiedzi św. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się pierwsze
spotkanie w ramach nowego cyklu katechez dla dorosłych. Z racji nowego planu
duszpasterskiego jaki rozpocznie się od Adwentu, a który będzie poświęcony Mszy
św., w ramach katechezy będziemy mówić o historii liturgii Mszy św. na
przestrzeni wieków.
6. W piątek o godz. 8.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji nauczycieli,
pracowników i emerytów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach z racji
zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci
i rodziców.
7. W sobotę w sanktuarium MB Pokornej w Rudach odbędzie się diecezjalna
pielgrzymka Róż różańcowych. Serdecznie zapraszamy do indywidualnego udziału
w pielgrzymce.
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XIX Dzień Papieski pod hasłem:
„Wstańcie, chodźmy”. Ma to być dzień wdzięczności za osobę i pontyfikat św.
Jana Pawła II. Po mszach przed kościołem będzie przeprowadzona zbiórka na
rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznającej stypendia dla zdolnej
młodzieży z małych środowisk.
9. Za tydzień w niedzielę przypada także 13 dzień miesiąca, a więc Dzień
Fatimski. Dlatego nie będzie w przyszłą niedzielę różańca o godz. 14.45, za to
o godz. 16.30 odprawimy Różaniec Fatimski i procesję ze świecami. Serdecznie
zapraszamy do udziału w tym ostatnim już w tym roku nabożeństwie fatimskim.
10. Bóg zapłać za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie na potrzeby diecezji
i seminarium. Kolekta przyszłej niedzieli będzie kolektą specjalną na prowadzone
i planowane prace przy naszym kościele. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają
w tym dziele swoja ofiarą.
11. Prosimy wszystkich uczestników planowanej pielgrzymki do Ziemi Świętej
o złożenie w najbliższych dniach ważnych danych osobowych (w zaklejonych
kopertach): nazwisko i imię, data urodzenia, numer paszportu i data jego ważności,
adres – kod, miejscowość, ulica, nr domu lub mieszkania, numer telefonu.
Ostatnia możliwość dokonania wpłaty będzie 28 października br.
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

