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O      
Penitencjaria Apostolska, tak jak rok temu – ze względu na trwającą pande-
mię – rozszerzyła na cały listopad 2021 r. możliwość uzyskania odpustów zu-
pełnych za Wiernych Zmarłych. W tym roku odpust za zmarłych można więc
uzyskać przez cały listopad (codziennie jeden raz, za każdym razem za jedne-
go zmarłego).
Warunki:
· stan łaski uświęcającej (okazja do spowiedzi przez jest pół godziny przed

każdą Mszą św.) Jeśli niemożliwe jest przystąpienie do spowiedzi świętej i
przyjęcie Komunii Świętej w listopadzie, należy, kiedy to tylko będzie
możliwe (w listopadzie bądź innym możliwym miesiącu, czasie), spełnić
trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystycz-
na i modlitwa w intencjach Ojca Świętego);

· nawiedzenie cmentarza (obowiązek ten nie dotyczy osób chorych, star-
szych i wszystkich, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu,
na przykład ze względu na kwarantannę)*;

· nawiedzając cmentarz należy wyzbyć się przywiązania do grzechu (nawet
lekkiego) i odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. „Wierzę
w Boga”, “Ojcze nasz”, “Zdrowaś Mario”, „Pod Twoją obronę”).

——————————————————
*Osoby wyłączone z obowiązku nawiedzenia cmentarza mają obowiązek du-
chowo łączyć się z wiernymi pobożnie nawiedzającymi miejsca święte i mają
w obowiązku:

- odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub
Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Li-
turgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i
inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu),

lub
- podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za

zmarłych, lub innego fragmentu Pisma św. (pół godzinna lektura)
lub

- wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i nie-
dogodności swego życia.



Prządek nabożeństw
07.11.2021 – 22.11.2021

niedziela 7 listopada 2021 – XXXII Zwykła
08:00 Za zm. Antoniego Krybus, rodziców Anielę i Józefa, syna Alfonsa, Franciszka

Kusidło, 2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i Martę Górecki, syna
Henryka, synową Helenę, Bernarda Kleta i zm. z pokrewieństwa.

10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu stron, córkę
Irenę Lasak, Franciszka Rzega, rodziców Annę i Emanuela, Stanisława Kostoń
i zm. z pokrewieństwa Mika-Harnasz.

14:00 Nieszpory niedzielne z podziękowaniem za łaskę wiary dzieci I-Komunijnych.
poniedziałek 8 listopada 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Urszulę Badurczyk w 30 dni po śmierci.

wtorek 9 listopada 2021 – R  P  B  L
17:00 Za zm rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta, Marię i Al-

fonsa Niestatek, syna Rafała, córkę Weronikę i za zm. z pokrewieństwa.
czwartek 11 listopada 2021 – Św. Marcina z Tours, biskupa
17:00 Za zm. Krystynę i Józefa Marklowski, syna Bernarda, rodziców Kubica-

Marklowski, Franciszka, Alojzego i Marię Marklowski, Gintera Pieczarek oraz
Krystynę i Gerarda Sander.

piątek 12 listopada 2021 – Św. Jozafata, biskupa i męczennika
17:00 Za zm. Damiana Niedballa w 1. rocznicę śmierci.

sobota 13 listopada 2021 – Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
17:00 Za zm. Jerzego Kłosek w 1. rocznicę śmierci.

niedziela 14 listopada 2021 – XXXIII Zwykła
08:00 Za zm. Emila Przybilla, rodziców, rodzeństwo oraz synów Wilhelma i Rudolfa.
10:30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże z okazji 40 rocznicy ślubu Heleny i Ryszarda Ko-
rycik oraz 60 rocznicy urodzin.

wtorek 16 listopada 2021 – R     O
17:00 Za zm. O. Mikołaja Wallach, siostrę Hildegardę, rodziców Józefa i Gertrudę,

Pawła i Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa Wallach-Ploch-Kurpierz-Parys,
zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 17 listopada 2021 – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
06:45 (recytowana) .........................................................................................................

czwartek 18 listopada 2021 – Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
17:00 (szkolna) W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej

Matki Bożej.
piątek 19 listopada 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię i Maksymiliana Kiszka, zm. z pokrewieństwa Kiszka-Pendzia-

lek-Piontek-Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Za zm. rodziców Jerzego i Jadwigę Pater, Józefa i Annę Szryt oraz za zm. z po-
krewieństwa Reichel-Mrozek-Szryt-Pater.

sobota 20 listopada 2021 – Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera



niedziela 21 listopada 2021 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
08:00 Za zm. Elżbietę i Józefa Reichel, syna Wilibalda, Zofię i Wiktora Niedballa,

synów, synowe oraz wnuków Urszulę i Ryszarda,  i zm. z pokrewieństwa Rei-
chel-Niedballa.

10:30 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Henryka
Gawlik, Henryka Helmich, Różę Pawlik, Urszulę i Józefa Grzesik i zm. z po-
krewieństwa Gawlik, Ksol, Rózga, Niedziela, Helmich i Klobuczek.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 22 listopada 2021 – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
06:45 (recytowana) .........................................................................................................

W   P  R  D
W tym tygodniu rozpoczynamy procedurę wyboru do Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej na nową 5-cio letnią kadencję. Wybory będą miały 2 etapy:
Pierwszy od dzisiejszej do następnej niedzieli – to etap zgłaszania kandydatów.
Każdy Parafianin może zgłosić swoje propozycje na kartach do głosowania, które
można pobrać z tyłu kościoła. Każdy może zgłosić od 1 do 8 kandydatów. Wypeł-
nione karty do głosowania można składać przez cały tydzień w urnie przy ołtarzu
św. Józefa. W przyszłym tygodniu oddane głosy zostaną podliczone przez komisję
skrutacyjną w składzie: ks. proboszcz, p. Gabriela Bedrunka i p. Krystyna Gawlik
(wybrane przez obecną Radę Parafialną). Osoby które otrzymają najwięcej gło-
sów przejdą do drugiego etapu (ks. proboszcz może również zgłosić kandydatów
do drugiego etapu). Wyniki zostaną ogłoszone w niedzielę 21 listopada.
Drugi etap głosowania odbędzie się w niedzielę 28 listopada z tyłu kościoła po
każdej Mszy św. Każdemu chcącemu głosować będzie wydana 1 karta do głoso-
wania z nazwiskami zatwierdzonych kandydatów. Każdy głosujący może oddać
głos na jednego, dwóch albo trzech kandydatów z listy (nie więcej). W naszej pa-
rafii Parafialna Rada Duszpasterska będzie liczyła 8 osób: 3 z nominacji probosz-
cza i 5 z wyboru Parafian.
Kto może być kandydatem?
Na kandydata do Parafialnej Rady Duszpasterskiej można zgłaszać pełnoletnich
katolików, autentycznie religijnych, zaangażowanych w życie parafii, cieszących
się dobrą opinią i nie znajdujących się w sytuacji nieregularnej.
Kto może głosować?
W wyborach może brać udział każda osoba, która ma stałe, bądź tymczasowe za-
mieszkanie na terenie parafii (nie mylić z zameldowaniem) i nie jest objęta cenzu-
rą (karą kościelną).
Do zadań Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą m.in.: wspomaganie probosz-
cza w pracy duszpasterskiej, kreowanie nowych inicjatyw oraz wspieranie i kory-
gowanie/usuwanie istniejących, budowanie wśród Parafian zaufania do Kościoła i
tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw, wspieranie działalności
charytatywnej i zatwierdzanie składu Parafialnej Rady Ekonomicznej.
UWAGA: W tym głosowaniu nie wybieramy osób do Parafialnej Rady Ekono-
micznej. Ta zostanie uformowana po wyborze Rady Duszpasterskiej, z której
kompetencji sprawy ekonomiczne zostają od tego roku wyłączone.



Informacje duszpasterskie
07.11.2021 – 21.11.2021

Dzisiaj kolekta na seminarium duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na po-
moc Kościołowi w potrzebie. Za dwa tygodnie kolekta na opał. Serdeczne
„Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele, przelewy na konto parafialne i
przez mikropłatności.

W całej naszej diecezji zaczynają się wybory do Parafialnych
Rad Duszpasterskich na nową, 5-cio letnią kadencję. Karty do
zgłaszania kandydatów w I etapie wyborów można znaleźć na
stolikach z tyłu kościoła. Wypełnione karty należy wrzucić do
urny ustawionej przy ołtarzu św. Józefa do przyszłej niedzieli.

Więcej informacji o przebiegu wyborów na 3 stronie gazetki.
W czwartek po Mszy św. o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci św. Marcina z
tradycyjną procesją i poczęstunkiem w salce parafialnej. Radzie Parafialnej
dziękuję za organizację tego wydarzenia.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna nieczynna. Przez In-
ternet można jednak nadal zamawiać intencje mszalne na przyszły rok.

W przyszłą niedzielę (14.11) po raz trzynasty będziemy obcho-
dzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Co ro-
ku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpie-
niem; w tym roku jest to Liban. Naszą solidarność chciejmy
wyrazić modlitwą oraz pomocą finansową

Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach
dla rolniczek w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które odbędą od
wtorku 7 grudnia 2021 r. do czwartku 9 grudnia 2021 r. Zgłoszenia u ks. dy-
rektora Łukasza Michalika w Raciborzu-Miedoni (ul. Ratajskiego 8, 47-400
Racibórz, tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551; e-mail: ddf@miedonia.pl) lub u
ks. Damiana Rangosza w Pietrowicach Wielkich (ul. 1 Maja 29, 47-480 Pie-
trowice Wielkie, tel. 32 419 80 48, e-mail: Damian.Rangosz@diecezja.opo-
le.pl

W zakrystii można nadal nabywać kalendarze na 2022 rok (6 zł). Są
też jeszcze zamawiane wcześniej dodatkowe kalendarze rolników w
cenie 28 zł.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (12.11.2021, godz. 17:45) Kschuk S., Weihser B., Domino
S., Karpisz A., Przibylla D. i Janusz M., a w kolejny piątek (19.11.2021,
godz. 17:45) Korus I., Głombik P., Kaczyńska C., Budnik L., Kasek B. i Ba-
durczyk M.,


