
 Dziś w naszej archidiecezji obchodzimy Dzień Muzyki Liturgicznej. Jest to także Światowy 
Dzień Ubogich oraz Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W dniu dzisiejszym nasza 
Parafianka – Katarzyna Kosecka złoży Pierwszą Profesję Świętą w Zgromadzeniu Sióstr Służebni-
czek w Panewnikach. Otoczmy ją naszą modlitwą w tych ważnych dla niej chwilach. 
  Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na pokrycie kosztów związa-

nych z energią elektryczną. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
----------------------  
 Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na nieszpory niedzielne. Przypominamy, że 

do końca miesiąca listopada nadal trwa możliwość zyskiwania odpustu za zmarłych. 
W dniu dzisiejszym po mszach przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundację 
Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
 We wtorek po mszy wieczornej wspólnota Barka zaprasza na czuwanie modli-

tewne. Początek o godz. 19.00 w kościele. W środę po mszy wieczornej spotkanie 
Kręgu Biblijnego. Również w środę 17 listopada przypadać comiesięczne spotkanie 
dla dzieci z SP1 przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców. 
Spotkanie rozpoczynamy Mszą św., a po niej katecheza dla dzieci i spotkanie dla 
rodziców. Analogiczne spotkanie dla szkoły nr 4 odbędzie się za tydzień – 24 listo-
pada. 
 W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież na mszę szkolną o 16.30. Od 16.00 

okazja do spowiedzi. Drodzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię 
świętą swoich dzieci. W przypadku klas 6 i 7 nieuzasadniona nieobecność na 
mszach szkolnych może wpłynąć na sakrament bierzmowania w przyszłości. Zgod-
nie z przyjętymi na początku roku, podczas spotkań z rodzicami klas 6 i 7, zasadami, 
tylko osoby, które w czwartki mają różne zajęcia pozalekcyjne mogą nie uczestni-
czyć w mszach szkolnych. Pozostałe osoby powinny na nie przychodzić. 
 Legion Maryi zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej. 
 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej nabożeństwo 

do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego. 
 Wyjazd chętnych na Mszę św. beatyfikacyjną Sługi Bożego ks. Jana Machy 

nastąpi w  sobotę o godz. 8.00 z parkingu przy probostwie. Zapisy jeszcze do 
czwartku w zakrystii. 
 W sobotę o godz. 9.30 nastąpi wyjazd ministrantów do Kamienia, Dzieci Maryi 

mają spotkanie o godz. 10.00, a grupa AA zaprasza o godz. 18.00 do Domku Maryi 
na otwarte mityngi dla osób zmagających się z problemami choroby alkoholowej.  
 W przyszłą niedzielę o godz. 18.00, z racji święta patronalnego – św. Tarsycju-

sza, odprawimy mszę w intencji Służby Liturgicznej Ołtarza: ministrantów, lektorów 
i kantorów oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Serdecznie zapraszamy 
na mszę całą Służbę Liturgiczną Ołtarza wraz z rodzinami.  
 Codziennie w kościele o 6.30 są Godzinki, po mszy porannej Koronka do Miło-

sierdzia Bożego, w soboty o 7.30 modlitwa różańcowa, którą w tym tygodniu po-
prowadzą róże żywego różańca, nr 36-40. Od godz. 16.00 adoracja i okazja do 
spowiedzi.  
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TRZYDZESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                                        14.11.2021r     
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i Rodziny 
bł. Edmunda Bojanowskiego o potrzebne łaski i rychłą kanonizację bł. Edmunda 
Bojanowskiego. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Senejko z okazji 70 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

9.00 Msza św. Za + Anielę Zdrzałek – dar od sąsiadów. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agaty Wolny z okazji 18 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świę-
tego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00  Msza św. Za + Janusza Matuszek – dar od sąsiadów.    
16.00 Nieszpory niedzielne  
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Kuba Ziętek, Pola Machnik (Agata Błasz-

czok, Robert Zawisz, Filip Marczok)   
18.00 Msza św.  Za + Alinę Galus. 
PONIEDZIAŁEK                                                                                     15.11.2021r.      
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  Za + Władysława Maj – dar od siostrzenicy Danuty Gdombek z ro-

dziną z Tychów.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ członków Legionu Maryi i kierowników duchowych ks. Konrada 

Chłodka, ks. Mirosława Surygała. 



18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Józefa Surma. 
2. Za + Konstantego Durczok w rocznicę śmierci.   

WTOREK                                                                                                         16.11.2021r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Janusza Matuszek – dar od sąsiadów.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Rudolfa i Agnieszkę Warło, syna Tadeusza, synową 

Elżbietę.   
18.00  Msza św. koncelebrowana:  

1.  Za ++ rodziców i krewnych z rodzin Nowicki i Tomas.   
2.  Za + Benedykta Tomas ++ rodziców i teściów.  

ŚRODA – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.                    17.11.2021r.      
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jadwigi Pozimskiej o potrzebne łaski 

Boże i rozwiązanie problemów.    
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + syna Grzegorza Bozińskiego w 26 rocznicę śmierci, jego ojca 

Janusza.  
18.00  Msza św. Za + Antoniego Magiera we wspomnienie urodzin oraz ojca Szymona 

Magiera. 
CZWARTEK – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.           18.11.2021r.       
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  intencja wolna…   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św.  intencja wolna…       
11.00 Msza św. W intencji klas mundurowych - ślubowanie klas pierwszych. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Adolfa Halfar w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Urszulę-Reginę i Karola Woźnica w kolejną rocznicę śmierci.  
TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA                                                                   19.11.2021r.    
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Emila Demel. 

Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Elżbietę Musioł we wspomnienie urodzin.   
15.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Franciszka Świtula w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Józefa i Kunegundę Habram.   

SOBOTA – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.                20.11.2021r.      
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. intencja wolna…   

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różań-
cowa którą poprowadzą róże różańcowe nr 36 – 40 oraz Nabożeństwo do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Antoniego Zanibol od kuzyna Huberta z rodziną.  
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych 
2. W intencji siostry Katarzyny Koseckiej o potrzebne łaski i błogosławieństwo 
Boże w życiu zakonnym. Dar rodziców.   

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA   21.11.2021r.     
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. intencja wolna… 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Oriany Szurek dziękując za dar życia 

z prośbą o potrzebne dary łaski i charyzmaty 
10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jana i Elżbiety  z okazji 55 rocznicy 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz z okazji 75 rocznicy uro-
dzin Jubilatki z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mariana z okazji 75 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. chrzest – Noemi Poźniak i błogosław. rocznego dziecka – Antonina Żurek. 

16.00 Nieszpory niedzielne  
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Cecylii w intencji 

Chóru Mieszanego „Cecylia” z Rydułtów, jako podziękowanie za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach oraz za zmarłych 
członków chóru.  
Po Mszy św. chrzest – Milena Wasilewska 

18.00 Msza św.  w intencji Służby Liturgicznej Ołtarza: ministrantów, lektorów, kanto-
rów, animatorów i szafarzy nadzwyczajnych z okazji patronalnego święta świę-
tego Tarsycjusza.  

 Zapraszamy narzeczonych na nauki przedmałżeńskie. Odbędą się one w 
dniach od 19 do 21 listopada. Zainteresowanych prosimy o zapisy przez portal: 
www.narzeczenikatowicka.pl  
 Kandydaci do bierzmowania z obecnych klas ósmych mają 26 listopada o 

godz. 19.00 w kościele kolejne spotkanie z ciekawym świadectwem. Zapraszamy 
także na spotkanie rodziców bierzmowańców. Zachęcamy do lektury książek i 
czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa Niedzielnego.  
 W przyszłą niedzielę w naszej Parafii będziemy gościli księdza Nazara Bilyka 

z Lwowa, z parafii, której proboszczem jest nasz kapłan diecezjalny – ks. Jacek 
Kocur. Wygłosi on Słowo Boże, a przed kościołem będzie zbierał ofiary na remont 
kapitalny parafialnego przedszkola we Lwowie.  
 Miejski Klub HDK zaprasza na akcję krwiodawstwa w dniu 28 listopada w 

Oratorium św. Józefa w godz. 9:00 - 14:00, rejestracja dawców do godz. 13:30.  
W minionym tygodniu odeszli do Pana: Jan Gedyk i Kornelia Poloczek. Wieczny 
odpoczynek… 


