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XXIX Niedziela zwykła
Wytrwała modlitwa
Główną postacią przypowieści jest sędzia,
który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi;
wyrachowany, bezduszny urzędnik, typowy
biurokrata, człowiek bez sumienia, nieczuły na
niekończące się prośby bezradnej, ubogiej
wdowy. W przypowieści chodzi o konieczności
wytrwałej modlitwy. Wprawdzie Ewangelista
mówi na początku, że jest to przypowieść
o tym, iż zawsze trzeba się modlić i nie
ustawać, ale Jezus chce podkreślić najpierw
inną prawdę, bardziej podstawową – to, że Bóg
zawsze wysłuchuje błagań swoich dzieci.
(ks. Tadeusz Gacia)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA MISYJNA
I TYDZIEŃ MISYJNY
Niedziela, 20.10.2019 r.
Rozpoczynający się Tydzień Misyjny
jest okazją, by zastanowić się przez chwilę,
jak wiele świat zawdzięcza zwykłym ludziom,
którzy mieli odwagę odpowiedzieć Bogu:
tak, chcę być misjonarzem, chcę iść do świata
z przesłaniem Miłości Boga, z Ewangelią
(ks. Piotr Dobek)

Msza św. w int. misji i misjonarzy – niedziela godz. 8.00
Różaniec św. w intencji misji – niedziela godz. 14.45.
Kolekta na potrzeby misji

XXXIII
ROCZNICA
POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA
27 października br.
Msza św. – godz. 11.00
SOLI DEO GLORIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela 20.10.2019 r. – XXIX Niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna
8.00 W intencji misji i misjonarzy.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Elżbiety i Konrada
Molenda z okazji 50 rocz. ślubu.
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Krystyny i Piotra
Dulski z okazji 45 rocz. ślubu oraz rocznicy urodzin Piotra, a także
z prośbą o błogosław. Boże dla rodzin Pietrykowski, Dulski i Maroń
Poniedziałek 21.10.2019 r. – dzień powszechni
7.00 Za ++ rodziców Marię i Augustyna Sitek, siostrę Helenę, 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 cz.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Wolfganga Michalski /pam. ur./, rodziców Annę
i Franciszka Mielczarek, brata Józefa Mielczarek, Rudolfa Gawenda,
Leona Ginter, Leona Werner, Stefana i Renatę Skubała, Janinę i Dietra
Krywalski, Adelajdę Fabian, ++ ciocie, wujków, kuzynostwo z obu stron
i ks. Damiana Kominka.
Wtorek 22.10.2019 r. – wspomnienie św. Jana Pawła II
7.00 Za + ojca Eryka Młynek /rocz. śm./, matkę Adelajdę Młynek, dziadków
Otylię i Jana Młynek, Stefanię i Józefa Pietrek, ++ ciocie, wujków, ++
kapłanów i dusze w czyśćcu.
18.00 Za ++ rodziców Annę i Walentego Kompała, rodziców Wincentego
i Marię Lempke, brata Józefa Lempke, Jana, Zofię i Adelajdę Fabian,
Karola Sowa, Beatę i Jana Sowa, dziadków z obu stron, ciocie, wujków,
chrzestnych, kuzynki, kuzynów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka
i dusze w czyśćcu.
Środa 23.10.2019 r.– dzień powszechni
7.00 Za ++ Annę i Henryka Kochanek, Krystynę, Władysławę, Piotra, Bernarda
Tkacz, Małgorzatę Jaksik, Emila Burek, Joachima Nancka, Jerzego
i Erwina Sowa, Tadeusza Miekin, Floriana Sowa, Annę Drynda, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
16.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Emila Pietrek, Joannę i Zygfryda Tinschert,
dziadków Paulinę i Franciszka Pietrek, Jana i Cecylię Kazek, Elżbietę
Pietrek, Eryka Pietrek, Zygmunta Drynda, ++ z pokrewieństw Hanszla,
Łupierz, 2 wujków Urbanów, Gotfryda Schindler, Czesława Ceglarek, ks.
prob. Gołka, ks. prob. Wolnika, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Czwartek 24.10.2019 r.– dzień powszechni
7.00 Za + ojca Stanisława Dulskiego /rocz. śm./, matkę Adelę Dulską, dziadków
Ulfik, Dulski, Biela, Wojsa i Imiołczyk oraz ks. Damiana Kominka.

18.00 Za ++ matkę Irenę Halemba, ojca Gotfryda Schindler, dziadków Łupierz,
Błaszczak, Schindler i Halemba, kuzynów Marka i Roberta Łupierz, Piotra
Szymik, ciocie, wujków, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka i ks. Damiana
Kominka.
Piątek 25.10.2019 r.– dzień powszechni
7.00 Za + żonę Otylię Piskoń /pam. ur./, Jana i Martę Piskoń, Augustyna i Marię
Kawa, braci Jana i Norberta Piskoń, siostrę Teresę Mika, szwagrów
i szwagierki, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 Za + matkę Gertrudę Sówka /pam. ur./, teścia Józefa Paprotny, Huberta
Paprotny, ciocie, wujków, kuzynostwo, Jerzego i Marcina Strużyk, Sylwię
Janta, Zygmunta Drynda, dziadków, ks. prob. Gołka i ks. D. Kominka.
Sobota 26.10.2019 r. – dzień powszechni
8.00 Za ++ męża Norberta Kucierajter /rocz. śm./, matkę Gertrudę Pietrek /pam.
ur./, męża Piotra, Grzegorza Sowa, Brunona i Łucję Pietrek, Marię,
Jadwigę i Wiktora Kucierajter, Marię, Jerzego i Karola Speer, Katarzynę
i Józefa Stanek, Piotra Ślosarczyk, Piotra Kurzac, Marię i Joannę Pietrek,
ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana
Kominka i dusze w czyśćcu.
17.00 Za ++ Hildegardę i Jerzego Lisoń, Norberta Nowak, Pawła Pietrek, Joannę
i Jana Gwiazdowskich, Joachima Panchyrz, babcie, dziadków, ciocie,
wujków, kuzynów, pokrewieństwo Lisoń i Nowak, ks. prob. Gołka i ks.
Damiana Kominka.
Niedziela 27.10.2019 r. – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła
8.00 Za + Annę Potempa – ofiarowana od rodziny Sekleckich z Włocławka.
11.00 I. Za parafian oraz w intencji budowniczych i ofiarodawców i kościoła.
II. Za ++ budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła.
III. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Edyty i Jerzego
Pietrucha z okazji 50 rocz. ślubu oraz w intencji Krystiana Pietruchy
z okazji 1 rocznicy urodzin i chrztu św.
12.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Teresy i Piotra
Kucierajter z okazji 50 rocz. ślubu.
15.30 Za + ojca Jerzego Sowa oraz braci Grzegorza i Mariana – ofiarowana od
syna Adama z rodziną.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby misji.
2. Serdecznie zapraszamy do codziennego udziału w nabożeństwach
różańcowych. Zapraszamy zarówno dzieci jak i wszystkich dorosłych.
3. We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Pawła II. Dlatego po Mszach św.
będzie można ponownie uczcić relikwii św. Jana Pawła II.

4. W środę wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 16.30.
Zwróćmy uwagę, aby wszystkie dzieci szkolne uczestniczyły w mszy szkolnej. Po
różańcu odbędzie się katecheza przed bierzmowaniem dla klasy VIII.
5. W czwartek od godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego
Sakramentu.
6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 33. rocznica poświęcenia naszego
kościoła. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystej sumie
dziękczynnej o godz. 11.00, aby podziękować Bogu za dar świątyni parafialnej
oraz modlić się za jej budowniczych i ofiarodawców. Do udziału w sumie
zapraszamy poczty sztandarowe, orkiestrę parafialną oraz scholę liturgiczną.
7. Od nowego tygodnia kancelaria parafialna będzie czynna wyłącznie
w poniedziałki wieczorem i w czwartki po południu. W środę po mszy porannej
kancelaria będzie nieczynna aż do odwołania.
8. Informujemy, że intencje jubileuszowe na rok 2020 będą przyjmowane od
dnia 4 listopada, a za zmarłych od 11 listopada.
9. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś w kolekcie na rzecz misji. Kolekta
przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na nasz kościół parafialny.
10. Polecamy wszystkim lekturę nowego numeru „Gościa Niedzielnego”.
Szczególnie polecamy artykuł o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce. Jest to
tekst napisany z racji 35 rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Od przyszłego numeru
„Gość Niedzielny” będzie kosztował 6 zł. Dzieci zachęcamy do lektury „Mały
Gość Niedzielny”. Jest także do zakupienia „Apostolstwo Chorych" dla chorych
i starszych wiekiem.
11. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzane są znicze Caritas w cenie 3 zł.
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dzieła charytatywne.
12. Z tyły kościoła są już wyłożone kartki na zalecki za zmarłych z okazji Dnia
Zadusznego oraz na dni modlitwy za zmarłych, które można już składać
w zakrystii.
13. Pragniemy serdecznie podziękować tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu bardzo ofiarnie pracowali przy pracach związanych z wykonaniem nowej
instalacji kanalizacyjnej oraz odwodniającej. Bardzo prosimy mężczyzn
w czwartek na godz. 15.00 o pomoc przy porządkowaniu placu kościelnego po
wykonanych wykopach.
14. Parafia otrzymała podziękowanie od organizacji MIVA POLSKA, która
zajmuje się zakupem środków transportu dla misjonarzy, za ofiarę złożoną przy
okazji poświęcania samochodów. Kierowcy złożyli kwotę 2.567 zł. Dziękujemy
także za ofiary złożone w minioną niedzielę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. W naszej parafii na ten cel zebrano kwotę 1.146 zł. Bóg zapłać.
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

