PISMO PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Pamietając o zmarłych tradycyjnie udajemy się na
cmentarze. Palimy świece, zostawiamy kwiaty, modlimy
się. Te wszystkie zwyczaje są głęboko zakorzenione
w naszej wierze. W naszym Credo – Wyznaniu Wiary –
wyznajemy: „wierzę w świętych obcowanie, ciała
zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Konsekwencją
tego myślenia jest troska o groby naszych zmarłych.
Wiara i miłość przenikają zasłonę śmierci, ale ciało
potrzebuje czegoś namacalnego. Wiara przypomina
nam: o mszy za zmarłych, modlitwie za zmarłych
(zalecki) odpustach za zmarłych, a my dalej żyjący,
nawiedzamy cmentarze.
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EWANGELIA Łk 19,1-10
« Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu »

Dlaczego chrześcijanie
nie obchodzą HALLOWEEN!!!
Halloween - święto pogańskie, sprzeczne z duchem
chrześcijaństwa. Jest pewną formą odradzania
neopogaństwa. Tradycja halloween została przejęta
z kultów magicznych i satanistycznych. Korzenie tego
wieczoru sięgają pogańskich obchodów święta
duchów i celtyckiego boga śmierci.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Zagrożenia:
➔ promocja kultury śmierci, skierowanie dzieci w stronę magii
➔ otwarcie się na działanie złych duchów
➔ marginalizacja chrześcijańskich wartości duchowych
➔ ukazywanie cmentarza nie jako miejsca spoczynku, lecz jako
tajemniczego, upiornego i mrocznego miejsca
➔ odchodzenie od wiary chrześcijańskiej
➔ kwestionowanie życia wiecznego, rzeczy ostatecznych
➔ oswajanie z zabobonami: wiedźmami, wróżkami, wróżbami,
horoskopami, upiorami, duchami, zombie, czarownicami...
➔ promowanie przebierania się za odrażające postacie zamiast
wspierania dziecięcego umiłowania piękna
➔ pogląd obcy chrześcijaństwu w kwestii śmierci, cmentarza,
wróżb, duchów, zwłok itp.
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„Totus Tuus”
s

Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
28 października

8
marca

św. Szymon





zwany Kananejczykiem lub Szymonem Gorliwym
wyróżniał się prawością i surowością w zachowaniu
prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu
poniósł śmierć męczeńską
jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła
(drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia

św. Juda Tadeusz








miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny"
był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła
poniósł śmierć męczeńską
autor jednego z listów Nowego Testamentu
jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie,
krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki,
którymi został zabity, topór
patron w sprawach szczególnie trudnych
i beznadziejnych

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku nie
odbędzie się Bal Wszystkich Świętych. Zachęcamy jednak
do przygotowania strojów świętych (ewentualnie prac
plastycznych) i publikowania ich zdjęć pod postem na
naszym Facebooku bądź w wiadomości prywatnej do dnia
31.10.2020 r. W niedzielę Wszystkich Świętych pokażemy
je na rzutniku przed mszą o godz. 11.00.

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

PONIEDZIAŁEK 26.10.2020
7:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
8:00 + brata Kazimierza Myszor
18:00 1. W int. Wspólnoty RAFAEL i ich rodzin
2. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo w int. Natalii Płaczek z ok. 10
rocz. urodzin
WTOREK 27.10.2020
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. ze skarbonki
8:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
18:00 ++ rodziców Danutę Pohl w 1 rocznicę śmierci oraz Stefana
ŚRODA 28.10.2020 Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
8:00 + ojca Tadeusza Jamroż w 1 rocz. śmierci
18:00 Przez wstaw. MBNP w int. czcicieli oraz + Teodora Jamroż, ++ lokatorów
z ul. Szkolnej 23 – of. lokatorów
CZWARTEK 29.10.2020
7:00 W int. Ks. Krzysztofa Wonsa SDS z ok. urodzin
8:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
18:00 1. Przez wstawiennictwo św. Ap. Piotra i Pawła w int. Parafii
2. żonę Bożenę Kasperczyk w 1 rocz. śmierci
PIĄTEK 30.10.2020 Święto rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego w K-cach
7:00 Gregoriańska: + Zygmunta Pustuła
8:00 + brata Ks. Stefana Cyganek w 27 rocz. śmierci
18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA 31.10.2020
7:00 W int. s. Sabiny Doktór, Salwatorianki z okazji urodzin
8:00 + Andrzeja Pistelok – of. członków Koła Polskiego Związku Niewidomych
Świętochłowice
18:00 ++ w m-cu październiku
30 NIEDZIELA ZWYKŁA 1.11.2020 Uroczystość Wszystkich Świętych
6:15 W int. Parafian
8.00 ++ Bronisławę Rybską w 5 rocz. śmierci, Władysława, syna Stanisława
Krzosek, Wiesławę Świdzikowską, ++ z rodziny
9:30 ++ rodziców Jadwigę i Stanisława Niedziela, Zofię i Władysława Bąk – of.
wnuczki i wnuka
11:00 + Anielę Lokwenc w 1 rocz. śmierci
12:30 + Henryka Kocur w 1 rocz. śmierci
17:00 Gregoriańska: + Dorotę Bienia

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Parafii.
Za złożone ofiary składamy serdeczne <Bóg zapłać>.
30 NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10
 Zapraszamy do modlitwy różańcowej. W tygodniu o godz. 17.15, a w niedzielę
o godz. 16.15.
WTOREK 27.10
 Msza św. za <Dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbonki> o godz. 7.00.



Różaniec o 17.00 w intencji mieszkańców ul.:

CHOPINA, DMOWSKIEGO, POKOJU,

KASPRZAKA.
ŚRODA 28.10
 Czcicieli M.B.N. Pomocy zapraszamy na różaniec i wieczorną Eucharystię.
CZWARTEK 29.10



Różaniec o 17.15 w intencji mieszkańców ul.:

KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA,

SIKORSKIEGO.
SOBOTA 31.10
 Miał się odbyć Bal Wszystkich Świętych, ale ze względu na sytuację epidemiczną,
prosimy rodziców, by dzieci w domach przebrały się w stroje swoich ulubionych
świętych, a zdjęcia prosimy umieścić na stronie Facebooka naszej Parafii. W niedzielę
Wszystkich Świętych pokażemy je na rzutniku przed mszą o godz. 11.00. Barwny
korowód ulicami naszego miasta – daj Boże – w przyszłym roku.
 Spowiedź św. od godz. 17.00. Zapraszamy.




Różaniec o 17.15 w intencji mieszkańców ul.: BRZOZOWSKIEGO, 1 MAJA, REJA.
Msza św. wieczorna w intencji zmarłych w październiku.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 01.11
 Kolekta będzie przeznaczona na wywóz śmieci z naszych cmentarzy.
 Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego i tygodnika „U Piotra i Pawła”.
 Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i przez Dzień Zaduszny można
zyskać za zmarłych odpust zupełny. Warunki:
1. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
2. Spowiedź i Komunia św.
3. Czyn odpustowy - nawiedzenie kościoła
4. Modlitwa w intencjach papieskich
5. Modlitwy „Ojcze nasz...” i „Wierzę w Boga...”
 W kolejnych dniach aż do 8 listopada odpust zupełny można uzyskać na tych samych
warunkach, ale czynem odpustowym jest nawiedzenie cmentarza.
 Zalecki za zmarłych przyjmowane będą na Starym i Nowym Cmentarzu 1 i 2
listopada.
 Ze względu na obostrzenia sanitarne, nie będzie modlitwy wspólnej na naszych
cmentarzach. Zapraszamy do naszego kościoła na modlitwę za zmarłych zalecanych
o godz. 16.00 a w tygodniu o godz. 7.30 i 17.00.

