miesiącem Maryjnym

PISMO PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Centrum

Różaniec:
➔ w tygodniu o godz. 17.15
➔ w niedzielę o godz. 16.15


Modlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą
naszej nadziei, żarem naszej miłości” - św. Ojciec Pio



„Najlepszym sposobem na modlitwę jest różaniec”



„Różaniec to skarb, który trzeba odkryć” - św. Jan Paweł II



„Różaniec został dany przez Niebo jako środek, aby ułagodzić
gniew Boży i uprosić wstawiennictwo Matki Najświętszej”
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- św. Franciszek Salezy

- Ojciec Święty Grzegorz XIII



„Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić
na polu walki” - s. Łucja z Fatimy
Pismo Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach
ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10, 41 – 600 Świętochłowice
Tel. (32) 245 – 47 – 52
kancelaria@parafia-swietochlowice.pl
www.parafia-swietochlowice.pl
Nr konta bankowego: Pekao S.A. 96124013301111001092539319

EWANGELIA Mt 22,15-21
« Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,
a Bogu to, co należy do Boga »
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Sakrament

„Totus Tuus”

s

Namaszczenia Chorych

18 października
8
marca

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się
modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna
wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił
grzechy, będą mu odpuszczone"
(Jk 5, 14-15)

Prosząc Kapłana o sakrament chorych dla kogoś
z naszych bliskich pamiętajmy żeby:

 Światowy Dzień Misyjny znany jest w Polsce jako Niedziela
Misyjna

• nie czekać na ostatni moment
• zaznaczyć Kapłanowi czy chory może się wyspowiadać
i przyjąć Komunię Świętą
• podać dokładny adres i godzinę odwiedzin
• w domu przygotować wszystko tak jak na kolędę (biały
obrus, krzyż, zapalone świece)
• przygotować kłębuszek waty lub sól z kromką chleba
• z wszystkimi domownikami uczestniczyć nabożnie
w obrzędzie
• zwrócić uwagę czy Kapłan zostawił pamiątkowy
obrazek z potwierdzeniem przyjęcia Sakramentu
Chorych

 ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI
 obchodzony co roku w przedostatnią niedzielę października
 tego dnia Katolicy na całym świecie w poczuciu solidarności
otaczają modlitwą i wspomagają materialnie misyjne dzieło
Kościoła
 Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny
 tegoroczny Tydzień Misyjny będziemy obchodzić od
18 - 24.10 pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 19.10.2020
7:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w int. Barbary i Stanisława
Mielcarek z ok. rocznicy ślubu
18:00 ++ matkę Teresę Papierz, teściów Danutę i Janusza Jurczyńskich, pokrew.
z obu stron
WTOREK 20.10.2020 Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.
7:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
8:00 W int. Aliny Szczęśniak z ok. urodzin – of. Legionu Maryi
18:00 Przez wstawiennictwo św. Antoniego w int. czcicieli
ŚRODA 21.10.2020
7:00 Do Ducha Św. o wzrost wiary, nadziei i miłości w naszej Parafii
8:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
18:00 Przez wstaw. MBNP w int. czcicieli oraz + Mirosławę Wacławczyk – of.
pracowników i uczniów ze SP2 w Świętochłowicach
CZWARTEK 22.10.2020 Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.
7:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
8:00 + Bogusławę Hupka – of. siostry Ireny z mężem
18:00 1. + ojca Dariusza Hawlickiego w 1 rocz. śmierci
2. ++ rodziców Władysławę i Edwarda Kaleta oraz pokrewieństwo z obu stron
PIĄTEK 23.10.2020
7:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
8:00 ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Olszówka
18:00 1. ++ Adelajdę i Pawła Chrząszcz, Wilhelma i Marię Ossig
2. + Zuzannę Łukasiewicz o radość życia wiecznego
SOBOTA 24.10.2020
7:00 Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Dawida z ok. urodzin
8:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
18:00 + matkę Lidię Mołdrzik
30 NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10.2020
6:15 W int. Parafian
8.00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
9:30 + Andrzeja Pistelok – of. lokatorów z ul. Polnej 7
11:00 + męża Jana Boczek w 9 rocz. śmierci, ++ teściów i ojca
12:30 Dziękczynna z prośbą o światło i dary Ducha Św. na dorosłe życie w int. Jacka
i Pawła Mazurek z ok. 18 urodzin
17:00 W int. dzieci chrzczonych i rocznych oraz ich rodziców i chrzestnych

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Misje.
Za złożone ofiary składamy serdeczne <Bóg zapłać>.

29 NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10
 Dzisiaj Niedziela Misyjna. Pamiętajmy w modlitwie o Misjonarzach i prośmy o nowe
powołania kapłańskie i misyjne.
 Zapraszamy do modlitwy różańcowej. W tygodniu o godz. 17.15, a w niedzielę
o godz. 16.15.
PONIEDZIAŁEK 19.10



Wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera.
WTOREK 20.10



Różaniec o 17.00 w intencji mieszkańców ul.:

NIEDURNEGO, MICZURINA, LIGONIA,

MORCINKA.
Czcicieli św. Antoniego zapraszamy na wieczorną Eucharystię.
ŚRODA 21.10
 Czcicieli M.B.N. Pomocy zapraszamy na różaniec i wieczorną Eucharystię.
CZWARTEK 22.10
 Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.






Różaniec o 17.15 w intencji mieszkańców ul.: LICEALNEJ, NASTOLATKÓW.
Chór Parafialny ”Gaudete” zaprasza na próbę po Mszy św. wieczornej.
PIĄTEK 23.10
 Spółka Green Office Ecologic wraz z Fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie,
zaprasza do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na placu
kościelnym przy Domu Parafialnym. Firma odbierze sprzęt o godz. 13.00.
SOBOTA 24.10
 Rodziców i Chrzestnych zapraszamy na spotkanie o godz. 16.30.
 Spowiedź św. od godz. 17.00. Zapraszamy.



Różaniec o 17.15 w intencji mieszkańców ul.: PIASTOWSKIEJ, PAWSTAŃCÓW WARSZAWY,

MIARKI.
30 NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10
 Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Parafii.
 Chrzty i Roczki o godz. 17.00.
 Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego i tygodnika „U Piotra i Pawła”.
 Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Zapraszamy do
Spowiedzi, by w czasie tych dni przystąpić do Komunii św. i ofiarować Odpust
Zupełny za zmarłych.
 Prosimy o uporządkowanie grobów i zadbanie o czystość na naszych cmentarzach.
 Prosimy też w kancelarii sprawdzić aktualne rezerwacje swoich grobów.
 Msze św. za naszych zmarłych zamawiamy w kancelarii, a zalecki składamy
w zakrystii.

