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Moi Kochani! W tych dniach nasze myśli biegną ku naszym bliskim, krewnym
i znajomym którzy odeszli już do wieczności. Staramy się przez modlitwę wesprzeć
dusze czyśćcowe by ich czas pokutowania w czyśćcu się zakończył i by weszli do
chwały nieba. Zachęcam was do modlitwy, czynów pokutnych i zyskiwania
odpustów zupełnych ofiarowanych za zmarłych. Postarajmy się o porządek na
grobach zmarłych i naszym cmentarzu parafialnym - uczmy tego młode pokolenia.
W Czwartek przed uroczystością od godz. 17.00 zachęcamy do skorzystania z
sakramentu pokuty i pojednania by ofiarować Komunię św. za zmarłych.

W niedzielę 10 listopada serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy za śp. Ks. Prob. Józefa Stryczek - Msza św. o godz. 10.00. To już 13
rocznica jego śmierci. Będziemy w tym dniu
gościli w Naszej Wspólnocie Siostry Elżbietanki
z Nysy - które przyjadą dać świadectwo wiary i
powołania.
11 listopada przypada 100 lecie Święta
Odzyskania Niepodległości o godz. 10.00 w
naszym kościele zostanie odprawiona Msza św.
w intencjach ojczyzny i poległych za wolność
naszej Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do pielgrzymowania do Częstochowy
na Jasną Górę aby u tronu Matki Bożej
dziękować, przedstawiać sprawy, przepraszać i
pokutować za grzechy znieważania Boga i
Maryi, których świadkami jesteśmy w tym roku.
Wyruszamy 7 listopada (Czwartek) godz. 8.00 z
przed kościoła. Koszt 40 zł. Zapisy u księży.

Intencje mszalne od 28.10-10.11.2019
PONIEDZIAŁEK 28.10.2019 św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.30 - Za + Karola Gajowieckiego (p)
17.30 - RÓŻANIEC
18.00 - Za śp. Synową Joannę Dronia ++ rodziców i teściów ++ z rodzin Dronia, Alder i Hoffmann
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------WTOREK 29.10.2019
7.30 - Za + Krystiana Baran (p)
17.30 - RÓŻANIEC i Nowenna do MBNP
18.00 - Msza św. nowennowa
1. Przez wstawiennictwo MBNP w int. dobrodziejów i ofiarodawców naszej Parafii.
2. Przez wstawiennictwo MBNP za powołanych z naszej Parafii do służby Bożej i o nowe
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę dary Ducha św. na dobry rok szkolny w int. prawnuka Arka z ok. 15 rocz. urodzin.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Agnieszki Foks z ok urodzin od Caritasu.
5. Przez wstawiennictwo MBNP o szczęśliwy przebieg operacji dla Wiesława i powrót do zdrowia.
6. Za ++ rodziców Stefanię i Piotra Stuglis + siostrę Ewę o radość nieba.
----------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 30.10.2019
7.30 - Nowenna do św. Józefa
W int. Parafian.
17.30 - RÓŻANIEC
18.00 - Za + Karola Gajowieckiego od kolegów z pracy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 31.10.2019
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania przed Uroczystością Wszystkich Świętych.
17.30 - RÓŻANIEC
18.00 - I Za + Stanisławę Obrębalską (p)
II Za + ojca Antoniego Pietrek ++ dziadków Dorotę i Henryka Pietrek ++ Irenę i Bernarda Zawada
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 01.11.2019 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.30 - Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza ++ rodziców z obu stron ++ z rodziny Świerzyński i
Polak.
10.00 - Za ++ rodz. Martę i Alojzego Michnia ++ Klarę i Józefa Szewdka ++ rodzeństwo i pokr. Z
obu stron.
11.30 - Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie,
opiekę z okazji urodzin Tomasza i Joanny oraz wnuków Wiktora, Marka i Magdakeny oraz o
zdrowie i błog. Boże w rodzinie Witos i Tukiendorf.
14.00 - Msza św. na cmentarzu parafialnym.
I Za ++ Parafian i spoczywających na naszym cmentarzu.
II Za ++ kapłanów + ks. Prob. Jerzego Kopton i śp. Ks. Prob. Józefa Stryczek.
19.00 - Modlitwa za naszych zmarłych na cmentarzu dla naszej młodzieży i chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy - przynieśmy świece.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA 02.11.2019 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7.30 - Za + Gerarda, Elżbietę i Jerzego Moszko.

10.00 - Za ++ dziadków ++ z rodzin Szymaczek, Musioł, Leszczyna, Lerch ++ z pokrewieństwa o
radość nieba.
17.00 - Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach.
18.00 - I Za ++ polecanych w wypomnikach i zaleckich.
II Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Mamy, babci i prababci Stanisławy Kowal z ok. ur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 03.11.2019
7.30 - Za + męża Oswalda Szulc ++ rodziców ++ teściów ++ z pokr.
10.00 - Za ++ rodziców Walerię i Franciszka Kurz + żonę Marię ++ rodzeństwo i ++ z
pokrewieństwa.
11.30 - I Za śp. Mamę Ewę Kowalczyk w 7 rocz. śmierci + tatę Ryszarda w 3 rocz. śmierci ++ z
rodziny Kopeć, Jaworski, Szymański, Brzeźiński i Janukowicz.
II W int. rocznego dziecka Hanny Zimon w int. jej rodziców i chrzestnych oraz dziadków o zdrowie
i błog. Boże i opiekę Matki Bożej.
15.00 - Modlitwa Różańcowa z wypominkami za zmarłych na cmentarzu parafialnym.
16.00 - Za ++ rodziców Władysławę i Władysława Gorzkowskich ++ Janinę i Zbigniewa Nowak ++
z pokr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 04.11.2019 św. Karola Boromeusza
7.30 - Za + Wiesława Roszkowskiego w 3 rocz. śmierci.
17.30 - RÓŻANIEC za zmarłych polecanych w wypominkach.
18.00 - Za zmarłych polecanych w wypominkach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------WTOREK 05.11.2019
7.30 - Za + Jana Makowskiego (p)
17.30 - RÓŻANIEC za zmarłych polecanych w wypominkach i Nowenna do MBNP
18.00 - Msza św. nowennowa.
I Za ++ polecanych w wypominkach
II 1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Za ++ rodziców Magdalenę i Jerzego Sosna ++ braci Helmuta i Huberta ++ dziadków z obu stron
+ Joachima Gigla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 06.11.2019
7.30 - Nowenna do św. Józefa.
W int. chorych, emerytów, samotnych i bezrobotnych naszej Parafii..
17.30 - RÓŻANIEC za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 - Msza św. Za naszych zmarłych polecanych w wpominkach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------I CZWARTEK MIESIĄCA 07.11.2019
8.00 - pielgrzymka do Częstochowy
17.00 - GODZINA ŚWIĘTA - modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne i za
powołanych z naszej Parafii.
17.30 - RÓŻANIEC za zmarłych naszych polecanych w wypominkach
18.00 - I Za zmarłych polecanych w wypominkach.
II Za ++ siostry Annę i Krystynę + brata Stanisława ++ z rodziny i pokrewieństwa..
---------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 08.11.2019
7.30 - W int. ++ i żyjących czcicieli NSPJ
17.00 - Msza św. szkolna.
I Za + mamę Różę ++ dziadków ++ z rodziny Więcek.

II Za + męża Józefa Kowaczek o spokój duszy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 09.11.2019 Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.30 - I Za ++ członków Róż Różańcowych naszej Parafii.
II Za + Jana Książkiewicz (p)
9.00 - odwiedziny chorych
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Za ++ rodziców Teresę i Józefa Kopiec ++ Hildegardę i Gintera Klampko ++ z pokr. Kopiec,
Klampko, Warzecha ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 10.11.2019
Gościmy w naszej Parafii Siostry Elżbietanki z Nysy

7.30 - Za + mamę i babcię Gertrudę Moszko ++ z pokr. Moszko, Adler i Patraś.
8.45 - w j. niem. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog.
Boże, zdrowie i opiekę w int. Ireny Koprowskiej z ok. urodzin.
10.00 - I Za śp. Ks. Prob. Józefa Stryczek w 13 rocz. śmierci.
II Przez wstawiennictwo MBNP i św. Piusa X o dar życia wiecznego dla Józefa Poczkajskiego w 10
rocz. śmierci od dzieci wnuków i prawnuków.
11.30 - I Za ++ Leokadię i Stanisława Półtorak + bratową Zofię.
II Za + żonę Cecylię Hadamek ++ Gertrudę i Józefa Adamiec ++ Bertę i Pawła Hadamek ++ z
rodziny z obu stron.
15.15 - Nabożeństwo powołaniowe - szczególnie zapraszamy młodzież przygotowująca się do
sakramentu bierzmowania i starszą.
16.00 - Za ++ braci Adama i Antoniego i Stanisława Balickich ++ z rodziny Balickich.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

W Uroczystość Wszystkich Świętych Eucharystia sprawowana
będzie o godz. 7.30, 10.00, 11.30 i o godz. 14.00 na naszym parafialnym
cmentarzu za naszych zmarłych. Wieczorem o godz. 19.00 na naszym
cmentarzu modlitwa za naszych zmarłych.
Zachęcamy do zamawiana intencji Mszalnych za zmarłych naszych, jest to
niepokojące, że są rodziny w naszej Parafii, które zaniedbują ten obowiązek
wobec zmarłych, dziadków, rodziców, współmałżonka czy krewnych. A
przecież pamięć o zmarłych jest wyrazem naszej miłości do Boga i naszych
bliźnich. Można także składać wypominki za zmarłych za których modlimy
się modlitwą różańcową w dniach oktawy Uroczystości Wszystkich
Świętych i Dnia Zadusznych. Kościół daje nam także możliwość zyskania
odpustu zupełnego ofiarowanych za dusze w czyśćcu cierpiące.

Gazetka parafialna „Nasza Wspólnota” jest wydawana przez Parafię
Św. Piusa X i św. Marii Goretti w K-Koźlu i jest przeznaczona
wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty

