PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – ZAWIŚĆ
Poniedziałek–9.11.20–Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej
17.00–Za ++ rodziców Jerzego i Edeltraudę Klyscz, ojca Jana Bombis,
ciotki, wujków, dziadków oraz o zdrowie i Boże bł. w rodzinie
Bombis.
19.00–20.00–Możliwość zamówienia Mszy św. na rok 2021 (najlepiej
telefonicznie).

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – SZUM
Wtorek–10.11.20 – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
17.00–Do Bożej Op. i św. Franciszka z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. w rodzinie Retig
oraz za ++ rodziców, dwie siostry, dwóch braci i trzech szwagrów.
19.00–20.00–Możliwość zamówienia Mszy św. na rok 2021 (najlepiej
telefonicznie).

Środa–11.11.20–Narodowe Święto Niepodległości; Wspomnienie
św. Marcina z Tours, biskupa
9.00–Msza św. za Ojczyznę i o ustanie panującej pandemii.

Czwartek–12.11.20–Wspomnienie
św.
Jozafata,
biskupa
i męczennika
17.00–Za ++ rodziców Feliksa, Barbarę Mrugala, brata Ferdynanda,
Antoniego, Marię Kulesa oraz o zdrowie i Boże bł. w żyjących
rodzinach.
19.00–20.00–Możliwość zamówienia Mszy św. na rok 2021 (najlepiej
telefonicznie).

Piątek–13.11.20 – Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
17.00–Do Bożej Op. i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i Boże bł. dla Hani i Huberta
z okazji kolejnej rocznicy urodzin i w całej rodzinie Krystosek.
19.00–20.00–Możliwość zamówienia Mszy św. na rok 2021 (najlepiej
telefonicznie).
Sobota–3.10.20–I sobota miesiąca
9.00–Godzinki do NMP i różaniec.
XXXIII Niedziela Zwykła–15.11.20–Miesięczna kolekta specjalna na
potrzeby kościoła w Zawiści
7.00–Do Bożej Op. i św. Józefa z podziękowaniem za wszystkie
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże bł.
w rodzinie Lison oraz za ++ z rodzin Lison i Radziej.
10.30–Za ++ rodziców Gertrudę i Paula Linde, siostrę Dorotę,
brata Joachima, syna Damiana i za wszystkich ++ z rodzin Koziak
i Linde oraz o zdrowie i Boże bł. w rodzinach.
Złota myśl tygodnia
Nigdy nie myślę, że śmierć może zniweczyć moje plany, ale zawsze postępuję
tak, jakby to, co robię, było ostatnią rzeczą w moim życiu
(św. Jan Bosko).

Sobota–14.11.20 – Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
17.00–Za + męża Tadeusza Rajkowskiego, rodziców Rajkowski i Chiryk
i za wszystkich ++ oraz o zdrowie i Boże bł. w rodzinie.
XXXIII Niedziela Zwykła–15.11.20–Miesięczna kolekta specjalna na
potrzeby kościoła w Szumie
9.00–Za + męża Herberta Moczygemba, rodziców Skalec
i Moczygemba, dziadków i za wszystkich ++ z pokrewieństwa
oraz do Bożej Op. i św. Franciszka o zdrowie, opiekę i Boże bł.
dla żyjących rodzin.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W internecie na naszej parafialnej stronie: www.parafiazawisc.pl
znajduje się najnowsze rozporządzenie Biskupa Ordynariusza,
z którym bardzo proszę się zapoznać. Jest ono również wywieszone
w gablotce i na drzwiach kościoła.
2. Serdecznie i gorąco dziękuje przede wszystkim za modlitwę w mojej
intencji podczas choroby, jak również za pamięć i życzenia
urodzinowe. Gorące Bóg zapłać wszystkim Parafianom!

3. W dzisiejszą niedzielę 8 listopada z inicjatywy Stowarzyszenia
Pomoc Kościołowi w Potrzebie obchodzimy 12. Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. W tym roku jest on poświęcony
sytuacji Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej.
4. Natomiast w przyszłą niedzielę 15 listopada obchodzić będziemy
4. Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: «Wyciągnij rękę do
ubogiego»( Syr 7,32). W obecnym czasie ze względu na trwającą
pandemię nie jest możliwe spotkanie w licznym gronie przy
wspólnym stole, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach.
W ramach obchodów diecezjalnych Biskup Opolski odprawi Mszę
św. w intencji ubogich i potrzebujących w katedrze o godz. 12.00.
Po niej, w Domu Nadziei przy ul. Książąt Opolskich, ubodzy będą
mogli otrzymać ciepły posiłek na wynos.
5. Oferta programowa Radia Doxa na niedzielę 8 listopada br.:
W Narodowe Święto Niepodległości w sposób szczególny zachęcamy
do udziału we Mszach św. odprawianych w intencji Ojczyzny. Jeśli
nie ma możliwości osobistego, to zapraszamy do duchowego
włączenia się w transmisję uroczystej Eucharystii z opolskiej katedry.
Mszy św. o godzinie 12.00 przewodniczyć będzie bp Rudolf
Pierskała. W wieczornym programie Radia Doxa również transmisja
okolicznościowego koncertu z Opery i Filharmonii Podlaskiej.
6. Do nabycia jest „Gość Niedzielny”, a w nim m. in. „Pandemia odsiała
przede wszystkim tych ludzi, którzy przychodzili do kościoła
kulturowo, zwyczajowo, z rozpędu”. O budowaniu wspólnoty
parafialnej, jej zadaniach ewangelizacyjnych oraz najważniejszym
wyzwaniu duszpasterskim mówi ks. Wiesław Kamiński. Dla dzieci
„Mały Gość Niedzielny” a w nim m. in. jaki kolor miały dinozaury?
Które z nich miały pióra? Oraz Jadzia, Isia, Iga – trzy Polki w historii
grały w finale Wielkiego Szlema. Zachęcam do lektury.
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Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Jedynie Boski Zbawiciel, jako umiłowany Syn Ojca
Przedwiecznego, znając Jego nieskończoną miłość, mógł zaśpiewać
godny hymn dziękczynienia. To było już jego zamiarem i wolą, gdy przy
Ostatniej Wieczerzy „złożył dzięki”, a nie przestał tego czynić, wisząc na
krzyżu. Nie zaprzestał dziękczynienia w Przenajświętszej Ofierze
Ołtarza, która oznacza podziękowanie czyli czyn Eucharystyczny,
ponieważ „jest to rzecz zaiste godna i sprawiedliwa, słuszna
i zbawienna” (Pius XII).
Na wesoło
- Jeśli utraciłeś wzrok, to dlaczego trzymasz przy sobie zapaloną
lampkę? – zapytali bracia pewnego niewidomego starca siedzącego przy
brzegu ulicy.
- Aby ci, którzy przechodzą tędy nocą, nie wpadli na mnie.
Idzie żółw bez skorupy po plaży i spotyka go drugi żółw i pyta:
- Ty, co ci się stało?
Na to ten odpowiada:
- Nic, z domu uciekłem.
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