Niedziela, 12.06.2022

nr 18 (443)))

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
„On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy”
(J 16, 13)
Tradycyjnie w niedzielę po Uroczystości Zesłania
Ducha Świętego przypada jedno z najważniejszych
świąt – uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jej źródła
sięgają IV i V w. Katechizm Kościoła Katolickiego
wyjaśnia: „Objawiona prawda Trójcy Świętej znajduje
się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła, przede
wszystkim za pośrednictwem chrztu: Znajduje ona swój wyraz w chrzcielnej regule
wiary, sformułowanej w przepowiadaniu, katechezie i modlitwie Kościoła. Takie
sformułowania znajdują się już w pismach apostolskich, jak świadczy o tym
pozdrowienie przyjęte w liturgii eucharystycznej: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa,
miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”
(2 Kor 13, 13)”
(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 249)

Czwartek, 16 czerwca

UROCZYSTOŚĆ

BOŻEGO CIAŁA
Godz. 8.00 Msza św. i procesja
Kolejne msze: g. 11.00 i 15.30

XXVIII PIESZA PARAFIALNA
PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
Piątek, 17.06. msza godz. 5.00, wymarsz godz. 6.00
Sobota, 18.06. msza godz. 7.30, przywit. godz. 19.00

OKTAWA
BOŻEGO CIAŁA
codziennie
po wieczornej
Mszy świętej,
w niedzielę g. 15.00

RÓŻANIEC
FATIMSKI
Poniedziałek
13.06., godz. 20.00

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 12.06.2022 – Uroczystość Najświętszej Trójcy
8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie w int. rodzin Pietrucha, Kurzac i Hajsig.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie w int. Barbary i Zygfryda Breguła z ok. 40 rocz.
ślubu i 65 rocz. urodzin Zygfryda oraz w int. całej rodziny.
15.30 I. Za ++ Krzysztofa Krzakowskiego, Bronisława i Marcelę Twardeckich,
Gintra i Henrykę Buszman, Stefana John, Różę Dutkiewicz, Zofię i Wojciecha
John, Władysławę i Feliksa Twardeckich, Annę, Rufina i Iwonę Gawenda,
Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Annę i Józefa Kucierajter, Izabelę Sęk,
sąsiadów, S.M. Bogusławę Jon, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.
II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Paulina Świerczyńskiej z ok. urodz.
Poniedziałek 13.06.2022 – wspomnienie św. Antoniego z Padwy (Róża I M)
7.00 Do Miłosierdzia Bożego za parafian, którzy nie przystąpili w tym roku do
Komunii św. wielkanocnej z prośbą o duchową przemianę.
18.00 I. Za + ojca Teodora Bambynek /rocz. śm./, matkę Małgorzatę i babcię Annę
Burek.
II. Za + Reginę Sladek /pam. ur./.
Wtorek 14.06.2022 – wspomnienie bł. Michała Kozala (Róża II M)
7.00 Za ++ Norberta i Urszulę Zymeła, dziadków Gmyrek i Czajkowski, ciocie,
wujków, pokrew. z obu stron, ks. D. Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w cz.
18.00 Za ++ ojców Piotra Jędruś /pam. ur./, Maksymiliana Kurzac, dziadków
Sarach, Kurzac, Jędruś, Emila Burek, wujków chrzestnych Edwarda Sarach
i Arkadiusza Burek, Dawida Myland, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka
i dusze w czyśćcu.
Środa 15.06.2022 – dzień powszedni (Róża I)
7.00 Za + ojca Augustyna Bączkowicz /rocz. śm./ i ++ z pokrewieństwa
Bączkowicz, Piecuch, Gałeczka i dusze w czyśćcu.
16.30 I. Za + matkę Józefę Zygmunt /pam. ur./, ojca Władysława Zygmunt, Adelajdę
i Alfonsa Kandzia, Marię i Krystiana Kuta, Henryka Kandzia, Adama
Zgodzaj, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ dziadków, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
II. Za + Mariannę Mędrek /rocz. śm./, męża Stanisława, Romana Gałuszka
oraz ++ z rodzin Mędrek i Garbacz.
Czwartek 16.06.2022 – Urocz. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
8.00 SUMA: I. Za parafian.
II. W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: Romana Kurzac,
Ireneusza Piątkowskiego, Roberta Kocyba i Łukasza Machoń oraz ich rodzin.
III. W intencji Oblackiego Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku.
IV. O zdrowie dla chorych i cierpiących.

11.00 Za parafian.
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie w int. Moniki Piątkowskiej z ok. 40 rocz. ur. oraz
w int. dziecka przyjmującego chrzest św.: Aleksandry Moniki Piątkowskiej,
jej rodziców, chrzestnych i rodzeństwa.
Piątek 17.06.2022 – wspomnienie św. Brata Alberta – III Piątek (Róża II)
5.00 W intencji uczestników 28. Pieszej Parafialnej Pielgrzymki na Jasną Górę.
15.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów
i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.
18.00 Za + Franciszka Danysz, jego rodziców Teofila i Matyldę, braci Ludwika,
Józefa, Tomasza, Pawła, Alfonsa, Bogdana Danysz, bratowe Anielę, Stefanię,
Małgorzatę, Barbarę, Franciszka, Stefana Kadłubek, Anastazję, Jerzego
Stanek, ++ z pokrewieństwa Danysz, Kadłubek, Sowa, kapłanów, siostry
zakonne i dusze w czyśćcu.
Sobota 18.06.2022 – dzień powszedni
7.30 JASNA GÓRA – Kaplica MB Częstochowskiej: I. W intencji parafii.
II. W intencji uczestników 28. Pieszej Parafialnej Pielgrzymki na Jasną Górę
oraz w ich intencjach.
17.00 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Ewy i Marcina Kurda z okazji 25
rocz. ślubu.
II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Gizeli Czaja z okazji 80 rocz. ur.
Niedziela 19.06.2022 – XII Niedziela zwykła
8.00 Za parafian.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie w int. Mariana Myland z okazji 60 rocz. ur.
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie w int. Celiny Beksa z okazji 50 rocz. ur.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś kończy się czas przyjęcia Komunii św. wielkanocnej.
2. Kolekta dzisiejsza jest kolektą specjalną na wybrukowanie placu kościelnego.
3. O godz. 15.00 zapraszamy do udziału w Nieszporach niedzielnych.
4. W poniedziałek o godz. 20.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie (świece).
5. W środę zapraszamy dzieci do udziału we mszy szkolnej o godz. 16.30. Po mszy
odbędzie się próba dla dzieci komunijnych oraz dla dziewczynek z klas od
I do IV oraz młodszych do sypania kwiatków na procesji Bożego Ciała.
6. W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała. O godz. 8.00 zostanie
odprawiona Msza św. po której wyruszy procesja teoforyczna do czterech ołtarzy
ulicami Lompy, Piaskową, 1 Maja i Stawową. Serdecznie zapraszamy do udziału
w procesji i wspólnego wyznania wiary. Prosimy o przygotowanie ołtarzy oraz

przystrojenie trasy procesji. Do udziału procesji zapraszamy poczty sztandarowe,
scholę i orkiestrę oraz strażaków do niesienia baldachimu oraz zabezpieczenia trasy
procesji. W Boże Ciało będziemy gościć z posługą słowa O. Tomasza Maniurę,
Oblata z Kokotka z Oblackiego Centrum Młodzieży Niniwa. Dlatego kolekta tego
dnia będzie zebrana na wsparcie dzieła duszpasterstwa młodzieży i organizowanego
tam w początkach lipca Festiwalu Życia.
7. Od piątku zapraszamy do udziału w procesjach Oktawy Bożego Ciała. Procesje
będziemy odprawiać po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 15.00.
8. W piątek z racji III Piątku miesiąca o godz. 15.00 będzie odprawiona Msza św.
w intencji Klubu Seniora oraz w intencji emerytów i czcicieli Miłosierdzia Bożego.
9. Na piątek udzielona jest przez Ks. Biskupa dyspensa od pokarmów mięsnych.
10. W piątek i w sobotę odbędzie się 28. Piesza Parafialna Pielgrzymka na Jasną
Górę (istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia się na pielgrzymkę). Pielgrzymka
rozpocznie się w piątek Mszą św. o godz. 5.00. Wymarsz nastąpi o godz. 6.00.
Wieczorem o godz. 19.30 pielgrzymi spotkają się na wspólnym śpiewie, który
zakończy się udziałem w Apelu Jasnogórskim. W sobotę o godz. 7.30 w Cudownej
Kaplicy zostanie odprawiona Msza św. w intencji pielgrzymów i całej naszej parafii
(nie będzie w sobotę w naszym kościele mszy porannej). Po mszy odprawimy
parafialną drogę krzyżową na Wałach jasnogórskich. Wyjazd busem dla osób
zapisanych nastąpi o godz. 6.00 sprzed kościoła. Koszt to 25 zł. Powrót nastąpi po
wyruszeniu pielgrzymów na trasę pielgrzymki. Przywitanie pielgrzymów w parafii
nastąpi ok. godz. 19.00. Chcemy posilić pielgrzymów w Konopiskach kawą
i ciastem. Prosimy o pomoc przez upieczenie ciast (zapisy w zakrystii).
11. Bóg zapłać za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie specjalnej. Koszt zakupu
kostki i wykonanych prac wynosi na dzień dzisiejszy ok. 95 tys. złotych. Kolekta
w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na bieżące potrzeby parafii.
12. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego” w którym jest m.in. o dziesięciu
Siostrach Elżbietankach wyniesionych do chwały ołtarzy. Jest też do nabycia
w cenie 12 zł kolejny „Gość Extra” poświęcony Eucharystii.
13. Dziś przed kościołem, a od jutra w zakrystii można nabyć książkę autorstwa
ks. dyr. Kazimierza Tomasiaka poświęconą naszemu Ośrodkowi. Książka w cenie
40 złotych jest formą cegiełki na utrzymanie Ośrodka.
14. Są jeszcze 2 miejsca wolne na pielgrzymkę do Gdańska i Kalwarii Wejherow.
15. Jest wiele wolnych intencji mszalnych w czerwcu oraz miesiącach letnich,
które można zamówić jeszcze przed wydrukowaniem wakacyjnego numeru „Światła
Nadziei” (wyłącznie w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania).
Parafialna strona internetowa: www.parafia-rusinowice.pl
Konto parafii: BS Koszęcin: 02 8288 0004 5000 0018 2038 0001
Przypominamy, że można dokonać wpłaty pieniężnej na konto parafii z dopiskiem:
„na cele kultu religijnego”, którą można odliczyć jako ulgę podatkową.
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

