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 Dziś obchodzimy 29 niedzielę zwykłą w ciągu roku.  Rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W naszych modli-
twach pamiętajmy o misjach i misjonarzach. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje.  
 Jak wiadomo, od soboty weszły nowe ograniczenia epidemiczne dotyczące stref, w tym żółtej, w której się znajdu-

jemy. Jedno z nich mówi, że podczas uroczystości religijnych powinna przypadać jedna osoba na 4 m2. Bardzo proszę o 
zachowanie dystansu, zwłaszcza w ławkach. Ogólne w całym kościele może jednorazowo zgromadzić się 210 osób. 
Prawdę mówiąc niewiele to ograniczenie zmieni w naszym przypadku, ale proszę o sumienne przestrzeganie tych zale-
ceń dotyczących dystansu. 
 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim Klubu Seniora.  
 Nowo powstała wspólnota „Barka” – zaprasza chętnych, a zwłaszcza ludzi po kursie ALPHA na spotkanie w ponie-

działek. Początek Mszą św. o godz. 18.00.  
 We wtorek spotkanie kobiet grupy Miriam o godz. 19.00 w oratorium. 
 W środę 21 października zapraszamy na comiesięczne spotkanie rodziców i dzieci z SP 1 przygotowujących się do 

przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą różańcową, po niej msza, na której dokonamy 
poświęcenia różańców komunijnych. Po mszy katecheza dla dzieci i rodziców. Analogicznie, dla grupy dzieci z SP 4 i ich 
rodziców spotkanie w przyszłą środę 28 października. 
 Kantorów i lektorów przygotowujących się do posługi, zapraszamy w piątek po Mszy św. wieczornej na spotkanie z 

organistką w kościele.  
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W sobotę po mszy po-

rannej nabożeństwo różańcowe, które w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr 11-16, a o godz. 16.00 wystawie-
nie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej. 
 W sobotę o godz. 17.00 zostanie odprawiona miesięczna msza św. za zmarłych zalecanych. Zalecki na mszę moż-

na składać w zakrystii.  
 W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy już zalecki za zmarłych – tzw. Wypominki. Za tych zmarłych będzie-

my się modlić w sposób szczególny podczas modlitwy różańcowej w terminie od 1 do 7 listopada czyli w oktawie Uro-
czystości Wszystkich Świętych oraz będą za nich odprawiane Msze św. Druczki do wypominek znajdziemy pod chórem. 
 Przypominamy o naszej prośbie, by jak najwcześniej rozpocząć porządkowanie grobów na naszym cmentarzu. Po-

zwoli to uniknąć zamieszania, oraz rozwiąże problem gromadzenia śmieci przed samą uroczystością Wszystkich Świę-
tych. Jeszcze raz prosimy o roztropne postępowanie przy segregacji i wyrzucaniu śmieci tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych. 
 W związku z obostrzeniami zachęcamy Parafian do raczej indywidualnego niż wspólnego nawiedzania cmentarzy 

rozciągając je na cały okres oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych. Cały czas przyglądamy się lokalnej sytuacji epi-
demicznej i jeśli będzie taka konieczność to zrezygnujemy z procesji i mszy na cmentarzu. Ta decyzja zależeć będzie od 
dalszych ograniczeń i rozwoju sytuacji. W zamian – w czasie całej oktawy, w której można będzie uzyskać odpust za 
zmarłych zapraszamy do udziału w liturgii Mszy św. i modlitwy różańcowej za zmarłych w kościele. 
 W związku z możliwością uzyskania odpustu za zmarłych już teraz przypominamy o skorzystaniu w nadchodzącym 

okresie z okazji do sakramentu pokuty i pojednania. Dzieci zapraszamy zwłaszcza przed mszą szkolną w czwartek, do-
rosłych i młodzież szczególnie w sobotę od 16.00 ale okazja do spowiedzi jest też przed każdą mszą św. Zadbajmy więc 
nie tylko o groby naszych bliskich, ale też i o nasze własne przygotowanie duchowe do przeżycia uroczystości i pomocy 
naszym zmarłym w osiągnięciu chwały nieba.  
 Od piątek rozpoczęliśmy prace budowlane przy odtworzeniu muru wokół kaplicy przedpogrzebowej. Opóźnienie 

wynikało z pogody. Wpierw zostaną dokonane roboty ziemne a następnie postawiony pierwszy mur wzdłuż łącznika 
między ulicami Ofiar Terroru i Maksymiliana Kolbego. Są to niezwykle kosztowne prace, dlatego rozkładamy je w czasie, 
aby zdołać zgromadzić niezbędne na nie środki. Z tego powodu bardzo proszę o specjalną kolektę na ten cel w przyszłą 
niedzielę 25 października. Można też dokonywać wpłat kopertowych oraz przelewów na konto parafialne z dopiskiem: 
„na cele kultu – mur”.  
 Bardzo dziękujemy panom, którzy w ubiegłym tygodniu zakończyli prace przy ociepleniu stropu naszego kościoła. 

Przyczyni się to do ograniczenia strat ciepła poprzez strop. Włączyliśmy ogrzewanie i w ciągu kilku dni powinna się 
unormować komfortowa temperatura w świątyni. 
 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. W kościele są wyłożo-

ne czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedzielnego. W zakrystii są do nabycia kalendarze 
ścienne na rok 2021.  
 Grupa Teatralna Adonai zaprasza dnia 25 października tj. niedzielę, po Mszy św. o godz. 12:00, na przedstawienie 

pt. „Chryzant i Daria”. Jest to pierwsze przedstawienie z cyklu „Święci Pańscy”. Serdecznie zapraszamy. 

 Wszystkim pragnącym zawrzeć sakrament małżeństwa przypominamy o terminach i zapisach do Poradni Życia Ro-
dzinnego oraz na nauki przedmałżeńskie. Wszystkie informacje znajdują się na portalu www.narzeczenikatowicka.pl 

 W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana Jerzy Hadam Wieczny odpoczynek… 
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X X I X  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 22, 15-21) 

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego 

swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że 

jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie 

oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek 

cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu wystawiacie Mnie na 

próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!" Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: 

"Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie 

więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga". 

 

P O R ZĄD E K   N A B OŻEŃ S T W   1 8 - 2 5 . 1 0 . 2 0 2 0 r .  
 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                               18. 10. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra z okazji 60. rocznicy urodzin  

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum.   

9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy z okazji 70. rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Marysi Kolar z okazji 15. rocznicy urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. W intencji Rodzin Domowego Kościoła.  

12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Doroty i Huberta Salwiczek z okazji 50. 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz w intencji Jubilat-
ki Doroty z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Teodora Materzok z okazji 90. rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy i Grzegorza Achtelik z oka-

http://www.narzeczenikatowicka.pl/
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl/


zji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. Te Deum.   

PONIEDZIAŁEK                                                                         19. 10. 2020r.  

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. intencja wolna… 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Za ++ rodziców Pawła i Adelajdę Fojcik, Jana i Paulinę Buchalik. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe. 

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Wojciecha Staniek ++ rodziców i teściów. 
2. Za + Sylwię Rudzińską we wspomnienie urodzin. 

WTOREK – Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.                            20. 10. 2020 
r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za+ Klemensa Brzezina -dar od sąsiada Pana Bednorza z rodziną. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

Za + Otylię Zielińską w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Alojzego Twardzik w 7 rocznicę śmierci, żonę Łucję ++ rodziców Marię i 

Franciszka. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Augustynę i Jana Wycisk, synów Jerzego i Henryka. 
2. Za + Józefa Botorek w 1 rocznicę śmierci, żonę Elżbietę. 

ŚRODA                                                                                     21. 10. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Konrada i Annę Wyrtki, syna Jana. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Annę i Franciszka Kiliszowskich, syna Ryszarda , jego żonę Gry-

zeldę, rodziców, rodzeństwo, chrześniaka Jacka.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Stefanię Wasilewską. 
2. Za + męża Jana Sosna w 6 rocznicę śmierci. 

CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.                       22. 10. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Herberta Machulec w kolejną rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Ottona Moj. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Arkadiusza Stroińskiego – dar od wychowawcy i uczniów 

kl. VI c. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Wiktorię i Wilhelma Masarczyk, Agnieszkę i Jana Wolnik.   
2. Za + Augustyna Wodeckiego, żonę Małgorzatę.   

PIĄTEK                                                                                              23. 10. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Jadwigę Bonk we wspomnienie urodzin, męża Pawła. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ Stanisława Glenc, Annę Rek, Grażynę Musioł, Martę i Stanisława 

Rduch, Helenę i Alfreda Glenc.           
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Łucję i Huberta Tatarzyn w kolejną rocznicę śmierci.  
2. Za + Edeltraudę Jerc w 3 rocznicę śmierci, męża Jana. 

SOBOTA .                                                                                   24. 10. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Eugeniusza Zdrzałek w 1 rocznicę śmierci.   

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe  
nr 11-15 oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św.  Za+ Zofię Zarzecką ++ Elżbietę i Augustyna Musioł, brata Mariusza 
16.15 Nabożeństwo różańcowe. 
17.00 Msza św. koncelebrowana 

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 
2.  Za ++ Gertrudę i Karola Gołąb oraz ich córkę Elżbietę Niemiec. 
Po Mszy św. chrzest Nikodem Pichura i błog. rocznego dziecka – Nadia Materzok. 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA                                                              25. 10. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Marię Zacha we wspomnienie urodzin jej męża Franciszka w ko-

lejną rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Julii Godzwon  z okazji 18 rocznicy 

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

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Andrzeja z okazji kolejnej 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.     

12.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Gabrieli i Władysława  z okazji 35. rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii Stebel-Swoboda z okazji 70. rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.    
Po Mszy sw. błogosławieństwo rocznych dzieci: Laura Paprotny, Ignacy Gwoź-
dzik.           

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jakuba Surma z okazji 1 rocznicy  uro-

dzin z prośbą o zdrowie i opiekę Anioła Stróża oraz o i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Jakuba Surma.    

18.00 Msza św.  Za ++ Jadwigę i Franciszka Janosz, Bronisława i Alojzego Hajduczek.   

 


