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Moi Kochani! Pandemia daje się wszystkim we znaki. Potrzeba głośnego
wołania do Boga wszystkich ludzi, potrzeba naszego nawrócenia. Nie zawsze jednak
głos ten dochodzi do serca człowieka. On wie swoje i nawet wyraźnie znaki na niebie i
na ziemi nie są wstanie go przekonać. Proszę więc Was Kochani - módlcie się na
Różańcu. Korzystajcie z Sakramentu pokuty i pojednania przychodźcie na
Eucharystię. Codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 sprawiana jest Msza
św. Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa.
Cała ta sytuacja i zakazy płynące od władz, do których chcemy posłusznie się
stosować powodują, że inaczej niż zwykle przebiegać będzie Uroczystość
Wszystkich Świętych. Prosimy aby rozłożyć w czasie odwiedziny grobów naszych
bliskich na cmentarzach w czasie. Można powiedzieć, że cały miesiąc listopad jest
czasem szczególnej pamięci o zmarłych. Dlatego Papież Franciszek wydał dekret, że
przez cały ten czas można zyskiwać odpust zupełny ofiarowany za zmarłych,
oczywiście pod zwykłymi warunkami tzn. stan łaski uświęcającej (skorzystanie z
sakramentu pokuty i pojednania, nawiedzenie cmentarza lub kościoła, przyjęcie
Komunii świętej i modlitwa za zmarłych i na intencje Ojca Świętego).
W naszej parafii w tym roku nie będzie Mszy św. i procesji na cmentarzu
parafialnym. Zachęcamy do udziału we Mszy św. w kościele 7.30, 10.00, 11.30, 16.00
i dodatkowa Msza św. o
godz. 18.00. O godz. 15.00
będzie RÓŻANIEC za
zmarłych polecanych w
wypominkach. Jaki i przez
cały tydzień od 0108.11.2020 o godz. 17.30
zapraszamy na modlitwę
różańcową w int. naszych
zmarłych polecanych w
wypominkach. Karteczki
na wypominki wypełnione
można składać w zakrystii.

Intencje mszalne od 26.10-08.11.2020
PONIEDZIAŁEK 26.10.2020
7.30 - Za + Kazimierza Uzny (p)
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.30 - RÓŻANIEC
18.00 - Za ++ rodziców Klarę i Dominika Majnusz ++ z pokrewieństwa Majnusz i Hoffmann.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 27.10.2020
7.30 - Za + Genowefę Czerniak (p)
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.30 - RÓŻANIEC i Nowenna do MBNP
18.00 - Msza św. nowennowa do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Edyty Budziak, Agnieszki Foks z ok. urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie Wencel.
5. Za śp. Eugeniusza o radość nieba.
6. Za + męża Franciszka Kocur ++ rodziców Justynę i Pawła Kubickich.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 28.10.2020 śww. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za + Władysława Żołyńskiego (p)
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.30 - RÓŻANIEC
18.00 - Za + Rozalię Dębską (p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 29.10.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.30 - RÓŻANIEC
18.00 - I Za + Bogusława Krawiec.
II Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę i dary Ducha św. dla Zuzanny z ok. urodzin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 30.10.2020
7.30 - Za + Józefa Oleaczek od szwagra Władka z rodziną.
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.30 - RÓŻANIEC dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
18.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę w int. Doroty i Stanisława Woźniak z ok. 30 rocznicy ślubu.
Za + ojca Jana Stolarek ++ z rodziny Woźniak + mamę Janinę ++ rodziców Helenę i Czesława
Woźniak ++ z obu stron.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA 31.10.2020
7.30 - I Za + siostrę Marię Karwowską w 30 dzień po śmierci o radość nieba.
II W int. Parafian.
17.00 - 18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
17.30 - RÓŻANIEC
18.00 - Za + ojca Antoniego Pietrek ++ dziadków Dorotę i Henryka Pietrek ++ Irenę i Bernarda
Zawada i dusze w czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
01.11.2020
kolekta na utrzymanie cmentarza parafialnego
7.30 - Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza za ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
10.00 - Za + Tadeusza Dubiel + szwagra Bolesława Dubiel ++ Annę i Józefa Kopij.
11.30 - Msza św. Szkolna.
Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Joanny z ok. 40 rocz. Urodzin oraz w int. Tomka, Wiktora, Marka i Magdaleny z ok.
urodzin i w int. rodzin Witos i Tukiendorf.
15.00 - RÓŻANIEC za zmarłych w kościele.
16.00 - W int. ++ Parafian.
18.00 - W int. ++ Proboszczów ks. Jerzego Kopton i Ks. Józefa Stryczek.
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTW NA CMENTARZU

--------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 02.11.2020 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7.30 - Za ++ Gerarda, Elżbietę i Jerzego Moszko
10.00 - Za ++ dziadków z rodzin Szymaczek, Leszczyna, Musioł, Lerch o radość nieba.
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.30 - RÓŻANIEC za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 - Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 02.11.2020
7.30 - Za + Irenę Walczyk (p)
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.30 - RÓŻANIEC za zmarłych polecanych w wypominkach i Nowenna do MBNP
18.00 - Msza św. nowennowa
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. mamy, babci i prababci Stanisławy Kowal.
4. Za śp. rodziców Tadeusza i Lidię Krzyż ++ Marię i Stanisława Kowalczyk ++ braci Sławomira i
Andrzeja Kowalczyk ++ z obu stron.
5. Za zmarłych polecanych w wypomnikach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 04.11.2020 św. Karola Boromeusza
7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za śp. Wiesława Roszkowskiego w 4 rocz. śmierci o radość nieba.
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.30 - RÓŻANIEC za zmarłych polecanych w wypominkach

18.00 - Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------I CZWARTEK MIESIĄCA 05.11.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - GODZINA ŚWIĘTA - modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne i za
powołanych z naszej Wspólnoty.
17.30 - RÓŻANIEC za zmarłych polecanych w wypominkach.
18.00 - I Za + zmarłych polecanych w wypominkach
II Za ++ rodziców Weronikę i Franciszka Tutka ++ teściów Stefanię i Stefana Wojnar + brata Jana
++ z pokr.
--------------------------------------------------------------------------------------------------I PIĄTEK MIESIĄCA 06.11.2020
7.30 - I W int. ++ i żyjących czcicieli NSPJ
II Za + Marię Podlyska w 30 dzień po śmierci.
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - Za + męża Józefa Oleaczek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I SOBOTA MIESIĄCA 07.11.2020
7.00 - RÓŻANIEC wynagradzający za nasze grzechy.
7.30 - W int. Róż Różańcowych naszej Parafii i za zmarłych członków o radość nieba.
9.00 - odwiedziny chorych - prosimy o zgłoszenia
17.00 - 18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
18.00 - I Za + męża Edwarda ++ teściów ++ rodziców + siostrę + 5 szwagrów ++ z pokrewieństwa
Budziak i Tyszbirek.
II Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Syna Joachima z ok. urodzin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 08.11.2020
kolekta na kurię i seminarium w Opolu
7.30 - Za ++ rodziców Teresę i Józefa Kopiec ++ Hildegardę i Gintera Klampko ++ z pokr. Kopiec,
Klampko, Warzecha ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.45 - w j. Niem. wolna
10.00 - Za ++ rodziców Władysławę i Władysława Gorzkowskich ++ Janinę i Zbigniewa Nowak ++
z pokrewieństwa z obu stron o radość nieba i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.30 - Msza św. Szkolna. Za śp. Ewę Kowalczyk w 8 rocz. śmierci ++ z rodziny Kowalczyk i
Kopeć, Szymański, Brzeziński, Jaroński i Janukowicz.
15.00 - RÓŻANIEC za zmarłych polecanych wypominkach na cmentarzu parafialnym
16.00 - Za ++ rodziców Mariannę i Franciszka Kłek + brata Jana ++ z rodziny Kłek i Pronobis o
radość życia wiecznego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje na Niedzielę i najbliższe dni.
1. W niedzielę 18.10.2020 w kościele maksymalnie było 100 osób. Nasz kościół pozwala
na uczestnictwo nawet 110 osób. Osoby mające pewne lęki związane z obecną sytuacją
mogą wybrać msze święte, w których uczestniczy nawet mniej niż 100 osób: np. sobota
18.00, 7.3o czy 16.00. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. także w tygodniu kiedy
nie ma wielu osób.
2. W uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie nabożeństw i procesji na cmentarzach
w Kędzierzynie i w Koźlu.

