sobota 2 grudnia 2017
07:30 P.: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
tszej Maryi Panny. Msza Św. W intencji
Ŝyjących i zmarłych członków śywego RóŜańca
ca i Apostolatu Maryjnego oraz ich rodzin.
16:00 P.: 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św.
w. Katarzyny o zdrowie, bł. Bo
BoŜe i
Dary Ducha Świętego
tego dla rocznego dziecka Filipa Płonka, rodziców i chrzestnych.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św.
w. Katarzyny o zdrowie, bł. Bo
BoŜe i Dary
Ducha Świętego
tego dla rocznego dziecka Julii Dworak, rodziców i chrzestnych.
17:00 P.: 1. Za ++ syna Dawida Wichary w rocznicę śmierci,
mierci, rodziców Józefa i Mart
Martę
Kołodziejczyk, Piotra i Teresę Wichary, brata Romana Kołodziejczyk, dziadków,
pokrewieństwo z obu stron.
2. Za + Edmunda Sleziona w pierwszą rocznicę śmierci.
18:00 S.: Za + Augustyna Zazgórnik.
I Niedziela Adwntu 3 grudnia 2017
07:30 P.: Za ++ ojca Jerzego Godzik w pierwszą rocznicę śmierci
mierci oraz matk
matkę Anielę.
09:00 K.: Za ++ Ŝonę Adelajdę, rodziców Jana i Anastazję Kopyto, 2 braci, 3 siostry, te
teściów
Antoniego i Annę Maniurka, szwagra Zygfryda, szwagierkę Helen
Helenę oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
10:00 S.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św.
w. Barbary o zdrowie i bł. Bo
BoŜe dla
górników, ich rodzin oraz za ++ górników.
11:00 P.: Za ++ Irenę Tomczak oraz Mariannę,, Feliksa i Józefa Gruszczy
Gruszczyński.
15:00 P.: Nieszpory. (błogosławieństwo wieńców
ców adwentowych, lampionów i opłatków)
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj obchodzimy Odpust ku czci Patronki naszej Parafii św.
w. Katarzyny
Katarzyny. Kolekta z dzisiejszej
niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii, a z przyszłej niedzieli w Pawonkowie na remont
kościoła, w Kośmidrach na budowę kościoła,
cioła, a w Solarni na inwestycje. Zapraszamy dzisiaj do
Pawonkowa na godz. 15.00 na Nieszpory Odpustowe.
2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowali uroczystość
ść po
poświęcenia kościoła w
Kośmidrach, jubileusz poświęcenia kościoła w Solarni i uroczystość odpustow
odpustową w Pawonkowie.
3. W środę będziemy wspominać św. Cecylię patronkę muzyki kościelnej.
cielnej. Msza Św. w intencji
organistów, scholii, kantorów oraz za zmarłych organistów w niedzielę 26 grudnia
grudnia.
4. W czwartek zapraszamy na Mszę Św. w intencji czcicieli św. O. Pio oraz nabo
naboŜeństwo z
modlitwą o uzdrowienie.
5. Po przyszłej niedzieli przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca.
ca. Nabo
NaboŜeństwo do NSPJ w
piątek po Mszach Św. W sobotę o godz. 7.30 Godzinki i Msza Św.
w. w intencji Ŝyjących i zmarłych
członków śywego RóŜańca i Apostolatu Maryjnego. Zapraszamy
apraszamy na wspólne śniadanie do salki.
6. W czwartek 30 listopada podczas Mszy Św. w Pawonkowie nastąpi
pi rozdanie Dróg do Nieba
dzieciom pierwszokomunijnym z Pawonkowa i Kośmider. Po Mszy Św. spotkanie z krawcow
krawcową.
Dzieci z Solarni otrzymają Drogi do Nieba w piątek
tek 1 grudnia podczas Mszy Św. szkolnej.
7. W niedzielę 3 grudnia rozpoczniemy Adwent. Zapraszamy na Nieszpory podczas których
nastąpi błogosławieństwo wieńców adwentowych, lampionów i opłatków.

Dla dzieci. RozwiąŜ zadanie, przynieś na Mszę Św. szkolną w tygodniu 26.11 – 2.12 i
wygraj nagrody. Jakie państwo obrało sobie św.
w. Andrzeja za Patrona?
......................................................................................... imię i nazwisko ......................................

Dla dzieci. RozwiąŜ zadanie, przynieś na Mszę Św. szkolną w tygodniu 19 - 25 listopada
i wygraj nagrody. Do czego zmuszał Cesarz mieszkańców
ców Aleksandrii
Aleksandrii?
............................................................................... imię i nazwisko .........................................................
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Kancelaria Parafialna
arafialna czynna w poniedziałki,
poniedziałki wtorki i czwartki o godz. 17.45
Solarnia - Kancelaria Parafialna czynna po Mszach Świętych
Nr 47 i 48/2017

19 i 26. 1 1 . 2 0 1 7

Katarzyna urodziła się w Aleksandrii,, w Egipcie pod koniec III wieku w rodzinie
królewskiej. Od najmłodszych lat zadbano o jej wykształcenie we wszystkich
dziedzinach znanych wtedy nauk. Bardzo wielu zamoŜnych
zamo
młodzieńców ubiegało się
o jej rękę. Ona jednak odmawiała kaŜdemu,
demu, bo złoŜyła
zło
Bogu ślub dozgonnej czystości.
Bardzo pragnęła,
ła, by jedynym jej Oblubieńcem
Oblubie
był Jezus Chrystus. Kiedy za
panowania cesarza Maksencjusza, na początku
pocz
IV wieku wzmogły się
prześladowania chrześcijan, Katarzyna dała się
si poznać ze swej odwagi. Cesarz
zmuszał mieszkańców
ców Aleksandrii, by składali ofiary boŜkom.
bo
Ci, którzy to czynili,
mogli liczyć na łaskawość władcy, ci zaś,, którzy odmawiali, skazywani byli na śmierć. Katarzyna
jednak nie ugięła się. Wtedy władca wpadł w gniew i kazał ją
j poddać okrutnym torturom, była
więziona a w końcu została ścięta
ta mieczem ok. 307-312
307
roku.
W imieniu Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję"

zwracamy się o pomoc w ratowaniu przed
zbrodnią aborcji nienarodzonych dzieci
podejrzanych o niepełnosprawność lub
chorobę.
Obywatelska
Inicjatywa
Ustawodawcza „Zatrzymaj Aborcję"" ma na celu eliminację
eliminacj z polskiego prawa punktu
zezwalającego na zabijanie dzieci z przyczyn eugenicznych. Aby Sejm rozpatrzył projekt, naleŜy
zebrać pod nim minimum 100 tysięcy
cy podpisów, do skutecznego uchwalenia prawa potrzeba ich
jednak o wiele więcej. Aborcje eugeniczne są
s najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji wykonywane na duŜych
ych i znacznie rozwiniętych dzieciach - często nawet w 6. miesiącu ciąŜy - i
stanowią 95% wszystkich aborcji w naszym kraju. W roku 2016 zabito w ten sposób 1042 dzieci.
Konferencja Episkopatu Polski zapoznała
ła się z projektem i wyraziła poparcie dla zbiórki podpisów
pod nim na 376. zebraniu plenarnym w Zakopanem w czerwcu br. pisząc
pisz w komunikacie
końcowym:
Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę
ochron prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo
do Ŝycia.
ycia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się
si z
obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję", mającą
maj
na celu większą ochronę Ŝycia dziecka
poczętego w perspektywie powiększającego
cego się
si zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają
modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.

Za tydzień w Pawonkowie, Solarni i Kośmidrach
Ko
(przed kościołami i w zakrystii)
odbędzie zbiórka podpisów
w pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na
celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać
Podpisa się pod
nim moŜe kaŜdy, kto ukończył
czył 18 rok Ŝycia. Potrzebny jest numer PESEL.
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Intencje mszalne
XXXIII Niedziela Zwykła 19 listopada 2017
07:30 P.: Za ++ Jana Więckowskiego w rocznicę urodzin, rodziców Jadwigę i Władysława,
teściów Agnieszkę i Pawła Kempa, Witolda Kempa, Agnieszkę Pietrucha, Gertrudę
Lukoszek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 K.: Za ++ Romana Kopyto, Stefana i Cecylię Jamrozek, ich synów Mariana i
Andrzeja, dziadków, pokrewieństwo Kopyto i Jamrozek oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
10:00 Za + Ŝonę Justynę Skubała w rocznicę śmierci.
11:30 P.: Suma odpustowa: 1. W intencji Ŝyjących i zmarłych Parafian
2. W intencji Ŝyjących i zmarłych, budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła.
15:00 P.: Nieszpory.
poniedziałek 20 listopada 2017 - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.
16:30 K.: (szkolna i młodzieŜowa) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB
Częstochowskiej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze bł. BoŜe i zdrowie w rodzinie Mańka oraz dla pokrewieństwa.
17:15 P.: (młodzieŜowa) 1. Za + Annę i Henryka Grabiński, Małgorzatę Mańka, z rodzin
Grabiński, Kaczmarzyk, Mańka, Krawczyk, Jędras oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Otylię i Romana Kaczmarzyk.
wtorek 21 listopada 2017 - Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
16:30 K.: Za + Alfreda Bronder w 30-ty dzień po śmierci.
17:15 P.: Za ++ Rudolfa Czerpek w 5-tą rocznicę śmierci, Ŝonę Marię, Martę i Jana Rubiś, Marię
i Wilhelma Czerpek oraz pokrewieństwo.
środa 22 listopada 2017 - Wspomnienie św. Cecylii.
07:00 P.: W intencji Ŝyjących i zmarłych Parafian.
czwartek 23 listopada 2017
17:15 P.: (szkolna) W intencji Ŝyjących i zmarłych czcicieli św. O. Pio. NaboŜeństwo z modlitwą
o uzdrowienie duszy i ciała.
18:00 S.: Za ++ rodziców Marię i Piotra Pieprzyca, siostry Cecylię i Gertrudę, braci Alfreda i
Józefa, bratową Marię, szwagra Ewalda, siostrzeńców Jerzego i Waldemara, Gertrudę
Szyja oraz z rodziny.
piątek 24 listopada 2017 – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i
Towarzyszy.
15:00 P.: Koronka do Miłosierdzia BoŜego.
16:30 K.: Za + Floriana Kubica w pierwszą rocznicę śmierci.
17:15 P.: Za ++ Jadwigę, Tadeusza i Mariana Golis, Ewę Pradela, Andrzeja Paludkiewicz,
dziadków z obu stron, pokrewieństwo Małek i Golis oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 S.: (szkolna i młodzieŜowa) Za + matkę Justynę Skubała.
sobota 25 listopada 2017
15:00 P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe i zdrowie dla Ireny Parys z okazji 70-tej
rocznicy urodzin. (TD).
15:30 P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe, Dary Ducha Świętego zdrowie dla Mariusza
Benna z okazji 13-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny. (TD)
16:00 P.: Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty.
17:00 P.: 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe i zdrowie dla Bogusława Koza z okazji 60-tej
rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny. (TD).
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe i zdrowie dla ElŜbiety i Jana Wichary z okazji
60-tej rocznicy urodzin. (TD).
18:00 S.: Za ++ z rodzin Weber.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - niedziela 26 listopada 2017
07:30 P.: Za ++ Rozalię Benna w pierwszą rocznicę śmierci i rocznicę urodzin, jej męŜa
Alojzego, Jana i Florentynę Benna, Klarę i Franciszka Ulfik, pokrewieństwo z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 K.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła
II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe i zdrowie dla
Agnieszki i Augustyna Matysek z okazji 69-tej rocznicy ślubu. (TD).
10:00 S.: Za ++ Stefana Sowa, babcię Franciszkę Krawczyk, Mariana Rajnoga, z rodzin
Rajnoga i Sowa.
11:00 P.: 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe i zdrowie dla Marii Kołodziejczyk z okazji 80tej rocznicy urodzin. (TD).
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Cecylii z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe i zdrowie dla organistów, scholi,
kantorów, oraz za ++ organistów i chórzystów.
15:00 P.: Nieszpory.
poniedziałek 27 listopada 2017
16:30 K.: (szkolna i młodzieŜowa) Za ++ Gintera Niemczyk, rodziców, rodzeństwo, Wiktora,
Agnieszkę, Jana i Irenę Swoboda.
17:15 P.: (młodzieŜowa) Za ++ syna Mirosława Wróblewskiego, rodziców Marię i Hermana
Szreter, brata Czesława, Józefa Hasaniak, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
wtorek 28 listopada 2017
16:30 K.: Za ++ męŜa Jerzego, wnuka Rafała, rodziców Karola i Barbarę, Magdalenę i Wiktora
Spik, Łucję i Jana Mazoń, rodzeństwo i pokrewieństwo.
17:15 P.: Za ++ ojca Stefana Kempa, dziadków z obu stron.
środa 29 listopada 2017
07:00 P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe, zdrowie i Dary Ducha Świętego w rodzinie
Piosek.
czwartek 30 listopada 2017 - Święto św. Andrzeja.
17:15 P.: (szkolna) Za ++ Jerzego Koniecznego, rodziców Ewę i Czesława, Rozalię, Franciszka
i Edwarda Panek, Genowefę i Zenona Jańta, Łucję i Eugeniusza Lukoszek, Mieczysława i
Leszka Konieczny, dziadków, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 S.: Za + matkę Łucję Maziec w rocznicę urodzin.
piątek 1 grudnia 2017
16:30 K.: Za ++ matkę Agnieszkę Polińską w rocznicę urodzin, ojca Mariana, dziadków,
pokrewieństwo Kopyto i Poliński. NaboŜeństwo do NSPJ.
17:15 P.: Za ++ męŜa Michała Kopyto, rodziców Jana i Franciszkę, ich dzieci, Ryszarda i
Agnieszkę Koza, Rozalię Kania, z rodzin Kopyto, Koza i Pradela. NaboŜeństwo do NSPJ.
18:00 S.: (szkolna i młodzieŜowa) Za + syna Bogdana Pieprzyca w 12-tą rocznicę śmierci,.
NaboŜeństwo do NSPJ.
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