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XXXIII
NIEDZIELA
ZWYKŁA
„Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony”
Mowy, w których Zbawiciel zapowiada znaki poprzedzające koniec świata oraz
zburzenie Jerozolimy miały stanowić nie tylko przestrogę dla uczniów, ale też wezwanie do czuwania. Sądny dzień dla świętego Miasta Jeruzalem, nadszedł za dni
tych, którzy słuchali słów Zbawiciela. Jeśli ktoś w porę rozpoznał tę chwilę, i uciekał zgodnie z radami dawanymi przez Mistrza z Nazaretu, jego szanse na przeżycie
rosły. Cóż jednak powiedzieć o naszych pokoleniach, kiedy wizja końca świata
pojawia się nam jedynie, gdy słyszymy o prawdopodobieństwie kosmicznej katastrofy, światowej pandemii jakiegoś wirusa lub konfliktu nuklearnego. Tymczasem
znaki, jakie daje nam Bóg mają nie tylko przygotować nas na koniec świata, ale
uświadomić nam, że koniec naszego życia, który być może nadejdzie przed tym
dniem, będzie dla nas dniem, który zadecyduje o naszej wieczności.
ks. Mirosław Matuszny
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Witamy w naszej
parafii Siostry
ze Zgromadzenia
Córek Bożej Miłości
Zgromadzenie powstało w 1865 r.,
dla pracy charytatywno-wychowawczej.
Na ten cel Siostry będą po Mszach św.
rozprowadzać płyty CD.

Z okazji
święta patronalnego
Świętej Cecylii
dziękujemy naszym
Muzykom Kościelnym
za ich cenną dla parafii
obecność i posługę.
Niech św. Cecylia wyprasza im
potrzebne dary w nauce i pracy.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela 17.11.2019 r. – XXXIII Niedziela zwykła
8.00 Ku czci św. Cecylii w intencji Pań Organistek, parafialnej orkiestry dętej
oraz scholii liturgicznej.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Stefana Wojsa z ok. 60
rocz. urodzin.
15.30 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Wójcik, Martę i Wiktora Świerczyński,
brata Józefa Świerczyńskiego, Krystynę Ledwoń, ++ wujków i ciocie, ++
z rodzin Świerczyński, Wójcik, Grzyb i Gojowczyk, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Poniedziałek 18.11.2019 r. – wspom. bł. Karoliny Kózkówny (Róża VIII)
7.00 Za + ojca Alfonsa Majchrzyk, rodziców Irenę i Józefa Szulc, dziadków
z obu stron, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza
Bienię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 I. Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kowolik, brata Ernesta Kowolik,
bratową Krystynę, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana
Kominka i dusze w czyśćcu.
II. Za ++ Annę i Józefa Kucierajter, rodziców Adelę i Stanisława Dulski,
Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Iwonę i Annę Gawenda, Marcina Matusek,
dziadków i babcie, kuzynostwo, ciocie i wujków, Krzysztofa Krzakowskiego, S.M. Bogusławę Jon, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Wtorek 19.11.2019 r. – dzień powszedni (Róża IX)
7.00 Za + matkę Reginę Serafin, dziadków Pawła Spałek, Gertrudę i Jana Serafin, Julię i Józefa Nowak, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Lillę Jaguś, Małgorzatę i Franciszka Wichary, Aleksandrę Nowak, Renatę Sitek, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Klemensa Baron /pam. ur./, Jerzego i Annę Baron, Augustyna Zazgórnik, Joannę Pietrek, dziadków Zazgórnik, Zemela, Molenda, ++ wujków, ciocie, kuzynów, Mateusza i Dariusza Zgorzały, ks. prob. Gołka i ks.
Damiana Kominka.
Środa 20.11.2019 r. – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego (Róża X i XI)
7.00 Za + męża Maksymiliana Pietrek /rocz. śm./, rodziców Marię i Tomasza
Pietrek, Emilię i Anzelma Kawa, brata Józefa, szwagra Józefa, bratanka
Adama, dziadków Kawa i Gmyrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.
16.30 Za + Maksymiliana Kurzac /pam. ur./, Marię, Pawła i Edwarda Sarach,
Łucję, Konrada i Jerzego Kurzac, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Weronikę
i Joachima Kosytorz, Anielę i Ludwika Danysz, Marię Kochanek, Henryka
Wojsa, Dawida Myland, Teresę Polak, dziadków Lubos, Sarach i Kurzac,
++ z pokrewieństwa, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka
i dusze w czyśćcu.

Czwartek 21.11.2019 r. – wspomnienie Ofiarowania NMP (Róża I M)
7.00 Za + Pawła Maruszczyk /rocz. śm./, żonę Ritę, ich syna Zygmunta, Marię
i Henryka Neuman, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu.
18.00 Za + Krzysztofa Krzakowskiego, ++ Marcelę i Bronisława Twardeckich,
Gintra i Henrykę Buszman, S.M. Bogusławę Jon, Różę Dutkiewicz, Stefana John, Zofię i Wojciecha John, Władysławę i Feliksa Twardeccy, Annę,Rufina i Iwonę Gawenda, Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Annę i Józefa
Kucierajter, Izabelę Sęk, Gertrudę Rak, ++ kapłanów, sąsiadów i dusze
w czyśćcu cierpiące.
Piątek 22.11.2019 r. – wspomnienie św. Cecylii (Róża II M)
7.00 Za ++ rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Dorotę i Franciszka Kluge, braci
Jerzego i Maksymiliana Kurzac, Dawida Myland, dziadków, pokrewieństwo, ++ księży, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.
18.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Karola Molenda, rodziców Helenę i Alojzego
Opiełka, brata Gerarda Molenda, Andrzeja i Antoniego Opiełka, szwagrów
Albina Patoń i Józefa Paruzel, Andrzeja Molenda, Łukasza Aleksandrowskiego, S.M. Bogusławę Jon, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks.
prob. Gołka, ks. D. Kominka, ks. prob. Brzozę oraz dusze w czyśćcu.
Sobota 23.11.2019 r. – dzień powszedni (Róża I)
8.00 I. Za ++ rodziców Marię i Bernarda Halemba, matkę Hildegardę Konopka,
++ z rodzin Konopka, Jon, Fraj i Halemba, ++ sąsiadów, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka, ks. prob. Śliwińskiego, ks. prob. Wolnika, S.M.
Bogusławę Jon i dusze w czyśćcu.
II. Za + Mariana Soja /30 dzień po śm./.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę, zdrowie oraz światło Ducha Świętego
w int. Piotra Kurzac z ok. 18 rocz. urodzin.
Niedziela 24.11.2019 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8.00 Ku czci św. Tarsycjusza w intencji ministrantów i ich rodziców.
11.00 I. Ku czci św. Katarzyny w intencji wszystkich parafian.
II. Ku czci św. Katarzyny w intencji wszystkich kolejarzy naszej parafii
oraz ich rodzin.
15.30 Za ++ rodziców Filonię i Zygmunta Naharnowicz.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na budowę kościoła w Kochcicach.
2. Zapraszamy dziś do udziału w koncercie ku czci św. Cecylii o godz. 14.30
w którym wystąpią muzycy naszej parafii oraz zaproszeni goście.
3. O godz. 15.00 odprawimy nabożeństwo nowenny do św. O. Pio połączone
z uczczeniem jego relikwii. Po nowennie odbędzie się spotkanie wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

4. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej odprawimy nowennę do Matki Bożej
Szkaplerznej. Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej modlitwy.
5. W środę wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 16.30. Po
Mszy odbędzie się katecheza przed bierzmowaniem dla klasy VIII. Jednocześnie
informujemy, że zmienił się termin bierzmowania. W naszej parafii bierzmowanie
będzie 7 maja 2020 r.
6. W czwartek od godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, a po Mszy św. wieczornej zapraszamy do udziału w kręgu biblijnym.
7. W piątek o godz. 19.00 odbędzie nauka przedchrzcielna (przed 1 grudnia).
8. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Chrystusa Króla, a zarazem uroczystość odpustową ku czci św. Katarzyny. Msza św. o godz. 8.00 będzie
sprawowana w intencji ministrantów naszej parafii i ich rodzin. Suma będzie sprawowana w intencji parafian oraz tradycyjnie w intencji kolejarzy i emerytów oraz
ich rodzin. Zapraszamy poczty sztandarowe, orkiestrę parafialną i scholę.
9. Do 25 listopada można zamawiać czasopisma na nowy rok. Cena prenumeraty
podana jest w „Świetle Nadziei”. Szczególnie polecamy „Gościa Niedzielnego”
oraz miesięczniki związane w rozważaniem Słowa Bożego. W koszyku z tyłu kościoła wyłożone są stare numery takich miesięczników jak „Oremus”, „Od Słowa
do życia” oraz „Słowo wśród nas”. Prosimy je sobie zobaczyć, aby podjąć decyzję
o ewentualnej prenumeracie. Prosimy jednak nie zabierać ich z kościoła. Prenumeratę można opłacić na rok lub na pół roku (cena w nawiasie).
„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. W imieniu Ks. Proboszcza z Kochcic pragniemy podziękować za ofiary złożone dziś na budowę nowego kościoła. Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę
będzie przeznaczona na potrzeby parafii.
11. W najbliższą środę na godz. 8.00 prosimy znów panów o pomoc przy pracach
związanych z prowadzeniem nowej kanalizacji oraz nowego odwodnienia w kościele i przy probostwie. Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym za dar bezinteresownej pomocy, a także za wszelkie składane ofiary.

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
Dziś upływa termin wysuwania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Od poniedziałku w gablotce parafialnej będą wywieszone osoby, które zostały
najliczniej wskazane. Po wyrażeniu zgody na kandydowanie staną się one kandydatami do rady. Wyboru dokonamy po Mszach św. w przyszłą niedzielę 24 listopada (również po Mszy św. w sobotni wieczór).
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

