Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się
arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty
jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem”, jak i w innym miejscu:
„Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
(Hbr 5)

XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021 – Nr 39 (759)
1. Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie
jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On
potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie Bartymeusza:
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Kiedy wkraczamy w mury kościoła,
wchodzimy w szczególną przestrzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu spotkać się
z Bogiem, słuchać Jego słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się przez
sakramentalne znaki. Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary. Dzisiejsza
niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą
i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich
kontynentach świata
2. Trwają prace przy Alwerni Św. Jacka. Gorąco zapraszamy do pomocy we wtorki
od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00. Zakończyliśmy porządkowanie otoczenia, czas
na przygotowanie poddasza do ocieplenia
3. W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy młodzież przed bierzmowaniem i ze szkół
ponadpodstawowych z grabkami i miotłami do uprzątnięcia liści w otoczeniu kościoła
i plebani. Obecność obowiązkowa!
4. W przyszłą niedzielę po różańcu Dzieci Maryi przejdą ulicami naszej parafii w Marszu
Świętych. Radosny korowód jest zachętą do poznania życiorysów świętych! Zachęcamy
do wsparcia ich inicjatywy słodyczami lub datkami, które przeznaczone będą na zakup
strojów na jasełka i inne występy
5. Nabożeństwo w kościele i procesja na cmentarzu w przyszły poniedziałek jak zawsze
o godzinie 14.00
6. W listopadzie czekają nas wybory do Rady Parafialnej. Warto w najbliższym
czasie zastanowić się nad kandydatami, którzy pomogą proboszczowi dźwigać ciężar
odpowiedzialności za naszą wspólnotę parafialną. Kalendarz wyborczy: do 14 listopada
– zgłaszanie kandydatów, 21 listopada – ogłoszenie listy kandydatów, 28 listopada –
głosowanie na kandydatów
7. Zapraszamy na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w terminie 19-26 lutego 2022.
Informacje na ulotkach. Zapisy w kancelarii
8. Zapowiedź przedślubna: Dominika Suchanek z Lędzin i Dominik Dubowik z Kamienia
9. Kancelaria parafialna we wtorek będzie nieczynna, zapraszamy w piątek
10. Kolekta dziś na misje, za tydzień na potrzeby parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 1930
zł; Opfergang – 1500 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
11. Sprzątanie kościoła: Biela, Kurek, Kurek, Woźnica (pl. Myśliwca)

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
24 X
7.30 Msza św. za † ks. prof. Helmuta Sobeczko
10.00 Msza św. za †† matkę Annę Matuszek w kol. r. śm., ojca Antoniego, ich rodz. i rodzeństwo, z
pokr. Matuszek i Reinert
11.00 Chrzest: Leon Łukasz Niestrój
14.15 Spotkanie wszystkich Rodziców dzieci komunijnych w salce
15.00 Różaniec
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Jana Nawrot, matkę Martę Kalyta, dwóch mężów, Jadwigę Buk,
trzech synów i dwie synowe

PONIEDZIAŁEK
25 X
7.00 Msza św. za † Gertrudę Klama – od mieszk. ul. Ligonia i za zmarłych z tej ulicy
17.00 Kamionek: Msza św. za †† Albinę Hajduk, jej rodz., rodzeństwo, Roberta Hejduk,
męża Ditharda Szice, rodz. Franciszkę i Jacka Matuszek, siostrę Martę, braci
Józefa i Huberta, bratową Annę, Józefa, Adelajdę i Klarę Ojciec, dusze w cz. c.
18.00 Różaniec
WTOREK
26 X
7.00 Msza św. za †† ijca Alfreda, rodz. Józefa i Jadwigę, brata Georga, bratową Klarę,
wsz. z tych domów
18.00 Różaniec
ŚRODA
27 X
7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian)
18.00 Różaniec
CZWARTEK
Szymona i Judy Tadeusza, ap 28 X
7.00 Msza św. (za Parafian)
17.30 Msza św. szkolna: (za Parafian); o 18.00 Różaniec
PIĄTEK
29 X
7.00 Msza św. za † ojca Jakuba Kowalczyk w r. śm.
18.00 Różaniec
18.30 - 20.00 Spowiedź przed ur. Wszystkich Świętych
SOBOTA
30 X
7.00 Msza św. za †† rodz. Gertrudę i Józefa Sleziona, brata Erwina, szwagierkę
Łucję, Norberta i Bernarda Sleziona, z rodz. Kowalczyk i Sleziona
16.00 Św. Barbara: Msza św.
17.00 Kamionek: Msza św. w int. fundatorów, budowniczych i opiekujących się
kościołem w Kamionku (Kiermasz)
18.00 Różaniec
18.30 - 20.00 Spowiedź przed ur. Wszystkich Świętych
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – ZMIANA CZASU NA ZIMOWY
31 X
7.30 Msza św. (za Parafian)
10.00 Msza św. za †† rodz. Norberta i Helenę Szwugier, ojca Franciszka Matuszek,
dziadków, z pokr. Szwugier, Matuszek, Herman, Grobosz i dusze w cz. c.
15.00 Różaniec (podsumowanie obecności)
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kaliny Jurczyk, rodz.
i chrzestnych
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