INTENCJE MSZALNE 26.10-2.11.2014
26.10.2014 NIEDZIELA – XXX ZWYKŁA
8:00
Za + syna Marka Niemiec w 30. dzień po śmierci.
10:00 W int. córki Agnieszki z prośbą o szczęśliwe rozw. oraz o zdrowie dla matki i dziecka.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Hanna Kula.
11:30 Za + Józefa Futa w 8. rocz. śmierci o łaskę nieba.
Sakrament chrztu św.: Franciszek Juśków, Jakub Pasławski, Weronika Warczyńska.
17:30 W int. Karola Kotmana z prośbą o łaskę zdrowia dla niego, dla dzieci i wnuka oraz za
++ żonę Różę Kotman, rodziców z obu stron z prośbą łaskę nieba.
Konc. Za ++ rodziców Zofię i Michała Łuciów, siostrę Marię, męża Józefa, teściów Marię i
Franciszka Wysockich oraz Zbigniewa Tabacznik z prośbą o łaskę nieba.
27.10.2014 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Tadeusza Jedynaka o łaskę życia wiecznego.
17:30 Za + Tadeusza Kaliciaka z ok. imienin.
28.10.2014 WTOREK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
7:00
Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
17:30 Za + Tadeusza Balińskiego o życie wieczne.
Konc. Za + Jerzego Gajosa w 30. dzień po śmierci.
29.10.2014 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za ++ Mirosławę Węgrzynowską oraz rodziców.
17:30 W int. Lucyny i Romana Chirowskich w 48. rocz. ślubu z podziękowaniem za łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie.
Konc. W int. Pielgrzymów autokarowej pielgrzymki do Częstochowy i Lubecka z
podziękowaniem za łaski i z prośbą o opiekę Matki Bożej.
30.10.2014 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Władysławę Muras w 30. dzień po śmierci.
17:30 Za ++ Czesława Bułatewicza w 1. rocz. śmierci, Marię i Władysława Bułatewiczów,
Józefę, Jana i Stefana Zembala oraz Bronisławę i Leona Ściubiszów.
31.10.2014 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki
Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz w int. żyjących i ++ ofiarodawców.
17:30 Za ++ Helenę, Stanisława, Jana, Jana Czaja i ich rodziców.
1.11.2014 SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8:00
W int. Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie
Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie krzywdy i zniewagi – int. od Róż Różańco.
10:00 Za ++ męża Jana Kwiatkowskiego, rodziców Gut i Kwiatkowskich, siostry, braci,
szwagrów i pokrewieństwo z obu stron.
11:30 Za ++ rodziców Jana i Emilię Kaszny oraz siostry Irmgardę i Jadwigę.
Konc. Za ++ męża Kazimierza Sładki, syna Wojciecha, brata Stanisława Bieniek oraz
rodziców i dziadków z obu stron.
17:30 Za ++ rodziców Małgorzatę i Władysława Dziedzic, rodzic. i rodzeństwo z obu stron.
2.11.2014 NIEDZIELA – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
8:00
Za ++ z rodzin Bacia, Gut, Hryniewicz, Szostak i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 Za ++ mamę Wiktorię Dominik w dniu jej urodzin, tatę Józefa i pokr. z obu stron.
11:30 Za ++ z rodzin Radzioch i Gamrat, pokr. z obu stron, męża Antoniego i dusze w
czyśćcu cierpiące.
17:30 Za ++ poleconych w wypominkach.
Konc. Za ++ Ludmiłę Mączkę w 1. rocz. śmierci oraz Martę Kotyrbę i Bertę Horst.
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INFORMACJE BIEŻĄCE 26.10-2.11.2014
Świętymi bądźcie, bo ja jestem Święty, mówi Pan.
Dziś o godz. 16:00 czwarta i ostatnia w tym cyklu nauka dla narzeczonych.
Nabożeństwa różańcowe jeszcze od poniedziałku do piątku o godz. 18:00,
dziś o godz. 17:00. Zachęcamy do modlitwy różańcowej tych, którzy dotychczas
nie mieli do tego okazji.
W środę o godz. 18:30 spotkanie katechumenów drugiego roku.
W czwartek o godz. 18:30 spotkanie katechumenów trzeciego roku.
W piątek o godz. 17:30 msza św. szkolna a następnie ostatnie nabożeństwo
październikowe. O godz. 18:45 spotkanie dla młodzieży.
W sobotę – Pierwszą miesiąca o godz. 7:30 modlitwa różańcowa ze zmianą
tajemnic różańcowych. O godz. 8:00 msza św. w intencji członków Róż
Różańcowych. W tym dniu przypada uroczystość Wszystkich Świętych – msze
św. w porządku niedzielnym. O godz. 14:30 w kościele Chrystusa Króla
uroczyste nieszpory a następnie procesja na Cmentarz Lipowy, gdzie odbędą się
modlitwy za zmarłych. Przypominamy o zachowaniu postawy modlitwy i
skupienia przy nawiedzaniu cmentarzy.
W przyszłą niedzielę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. O godz. 18:30 na Cmentarzu Hutniczym nabożeństwo Drogi
Krzyżowej za zmarłych oraz parafian, którzy odeszli w ciągu roku.
W dniach od 2. do 8. listopada na godz. 17:00 zapraszamy na modlitewne
wypominki za poleconych zmarłych a następnie na mszę św. wieczorną w tej
intencji. Kartki na wypominki wyłożone są na stoliku pod chórem.
Wypełnione można składać w kancelarii lub zakrystii. W tych dniach za
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można zyskać odpust
zupełny za zmarłych.
Zapisy na przyjęcie Ikony św. Rodziny z racji Roku Rodziny w zakrystii.
Polecamy kolejny numer Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary i kwiaty.

Żegnamy naszych parafian: Aleksander Kowsz (1951), Zdzisław Rzeźnik
(1934). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im
świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
RELACJA Z PIELGRZYMKI DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ I DO LUBECKA
Pielgrzymka autokarowa, w jakiej uczestniczyliśmy w sobotę 18. października
okazała się pielgrzymowaniem do Matki Bożej w Jej wizerunku znanym jako
Matka Boska Częstochowska.
Pierwszym naszym celem było sanktuarium matki Bożej w Lubecku koło
Lublińca. Przedmiotem kultu w tamtejszym sanktuarium jest niewielki Medalion
liczący 5 cali długości i 3 cale szerokości (ok. 12,5 cm na 7,5 cm) znaleziony w
1716 roku.
Okoliczności znalezienia Medalionu były co najmniej dziwne. Gdy bowiem w
oktawie Bożego Ciała brat ówczesnego księdza
proboszcza Jerzego wywoził na pole
„mierzwę”, czyli obornik, para koni nie mogła
ruszyć wozu z miejsca. Zaczęto więc zrzucać
nawóz z wozu, a konie i tak nie mogły ruszyć.
Gdy zrzucono już prawie cały nawóz, jeden z
rolników zahaczył widłami o metalową blaszkę.
Po wyczyszczeniu okazało się, że jest to
niewielki medalion malowany na blasze,
przedstawiający z jednej strony Matkę Boską
Częstochowską, a z drugiej Chrystusa w scenie
Ecce Homo-Oto Człowiek. Po znalezieniu
Medalionu wóz na nowo naładowano nawozem i konie, które przedtem nie
chciały ruszyć z miejsca, teraz uczyniły to bez trudu. Znaleziony wizerunek
Matki Bożej proboszcz umieścił w kościele parafialnym, w głównym ołtarzu.
Ludność miejscowa to zdarzenie odczytała od samego początku jako cudowne.
Od tego czasu Lubecko stało się miejscem, do którego w krótkim czasie zaczęły
przybywać pielgrzymki, nawiedzając miejscowy kościół. Nie uszło to uwadze
Paulinów z niedalekiej Jasnej Góry, którzy w 1720 roku przyjechali do Lubecka
chcąc odkupić Medalion od proboszcza. Ten jednak nie zgodził się na ich
propozycję. Jak podkreśla miejscowa kronika Obrazek lubecki tym więcej
zasługuje na cześć, gdyż nie tylko że „cudownie został odnaleziony, to później
nowymi, licznymi zasłynął cudami”.
Kościół w Lubecku zaszokował nas pozornie „zapuszczonym wnętrzem”, jak
się później okazało patrzyliśmy na odkryte freski z XIV wieku przedstawiające
Sąd Ostateczny. W centrum sklepienia prezbiterium widnieje Chrystus
zasiadający na tronie w otoczeniu aniołów. Niektórzy aniołowie dmią w trąby, na

głos których ciała zmarłych wychodzą z grobów. Na ścianach bocznych
obrazowa Biblia dla ubogich, czyli sceny przedstawiające najważniejsze
wydarzenia z życia Jezusa i Maryi często tożsame z tajemnicami Różańca
świętego.
W 2016 roku w sanktuarium przypadnie jubileusz 300 lat od znalezienia
wizerunku Matki Bożej. Na ten czas kościół jaśnieć ma nowym blaskiem. Będzie
to dobra okazja do ponownego nawiedzenia tego przez wieki omodlonego, a
przez to cudownego miejsca.
Kolejną stacją była Jasna Góra a w centrum nawiedzenie cudownego
wizerunku Matki Bożej – Czarnej Madonny. Jak zwykle na tym miejscu nie
byliśmy jedną z nielicznych grup ale małą częścią rzeszy ludzi, która przybyła do
tronu Jasnogórskiej Pani. O godz. 12:00 uczestniczyliśmy we mszy św. w kaplicy
Cudownego Obrazu celebrowanej pod przewodnictwem abpa Wacława Depo,
metropolity częstochowskiego. Na początku liturgii zostaliśmy oficjalnie
powitani i włączeni w intencję mszy św., która przez o. Proboszcza
koncelebrowana była za wszystkich pielgrzymów oraz za tych, którzy prosili nas
o modlitwę.
Po Eucharystii był czas na indywidualną modlitwę, posiłek i odpoczynek. O
godz. 14:30 modliliśmy się na Wałach Jasnogórskich krocząc Drogą Krzyżową.
O godz. 15:00 przy dwunastej stacji odmówiliśmy koronkę do Bożego
Miłosierdzia po czym udaliśmy się w drogę powrotną do Gliwic.
Po raz kolejny pielgrzymowanie wlało w nasze serca wiele radości z tego, że
mogliśmy nawiedzić omodlone miejsca, do których od wieków przybywają
wierni pragnący umocnić się Bożą łaską. W tym dniu włączyliśmy się w ten nurt
wiary naszych przodków. Dziękujemy sobie nawzajem, zwłaszcza młodym
uczestnikom pielgrzymki, którzy zastępują tych, którzy z różnych powodów nie
mogą już pielgrzymować. Życzymy sobie kolejnych wspaniałych przeżyć
pielgrzymkowych i zapraszamy wszystkich do dzielenia radości z takiej formy
przeżywania wiary i pobożności.
LICZENIE WIERNYCH W NIEDZIELĘ 19.10.2014
Liczba wiernych
Liczba rozdanych Mieszkańców: 6 103 osób,
Godziny
komunii św.
Parafian: 5 786 osób;
Mszy Obecnych na mszy św.
św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety Obecnych na mszy św.: 1086
osób
17:30
31
72
15
38
8:00
79
110
32
66
Do komunii św.: 402 osoby
10:00
172
205
48
64
W stosunku do ubiegłego
11:30
118
139
37
51
roku: 2 osoby mniej
uczestniczące we mszy św. i
17:30
59
101
11
40
21 osób mniej do komunii
Razem:
459
627
143
259
św.!!! A więc stabilnie.

