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UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Nadchodzi godzina, owszem już
jest, kiedy to prawdziwi czciciele
będą oddawać cześć Ojcu w
Duchu i prawdzie, a takich
czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg
jest duchem: potrzeba więc, by
czciciele oddawali Mu część w
Duchu i prawdzie.

Ewangelia: J 4,23-24
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NIEDZIELA, 25.10.2020 r., UROCZYSTOŚC ROCZNICY POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA
Do Bożej Opatrzności o błogosławieństwo I zdrowie w intencji Krystyny Świergot,
synów z rodzinami.
Za parafian.
W intencji Katarzyny Scierskiej z okazji urodzin o błogosławieństwo i zdrowie.
W intencji Urszuli Wróbel, dzieci z rodzinami o błogosławieństwo i zdrowie.
Poniedziałek, 26.10.2020 r.
Za + Alojzego Radwańskiego – od rodzin Kucz i Libera z Góry..
Za ++ Henryka Biolika w 18-tą rocznicę śmierci, rodziców Rozalię i Alojzego Biolik,
teściów Różę i Bernarda Stachoń, szwagra.
Wtorek, 27,10.2020 r.
Za + Helenę Czarnynoga – od wnuka Michała z rodziną z Bierunia.
Za ++ Karola Wójcika w 6-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, pokrewieństwo.
Środa, 28.10.2020 r,, Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Za ++ Józefa i Zofię Piech, rodziców z obu stron.
Za ++ Gertrudę Solarczyk, rodziców, teściów, Mariana i Marię Dąbrowskich, bratową
Krystynę, szwagra Pawła, zmarłych z rodzin Solarczyk, Kowalczyk, Klekot.
Czwartek, 29.10.2020 r.
Za + Augustyna Uszoka – od sąsiadów.
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa.
Za ++ Hildegardę i Augustyna Kapias, syna Janusza i Andrzeja, rodziców, pokrewieństwo.
Piątek, 30,10.2020 r.
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Za ++ Erika Tomalę, rodziców z obu stron, braci, siostrę, szwagrów, szwagierki.
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Sobota, 31.10.2020 r.
Za ++ Jacka Kiliana, krewnych z obu stron
Za ++ Elżbietę Myszor w 2-gą rocznicę śmierci, męża Henryka.
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NIEDZIELA 01.11.2020 r., UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Za ++ Proboszczów i Fundatorów naszego kościoła.
Za Parafian.
Za + Walentego Długajczyka w 15-tą rocznicę śmierci.
Nieszpory i modlitwa za zmarłych.
Za dusze w czyśćcu.
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Ostatnia niedziela października jest obchodzona jako rocznica
poświęcenia kościoła. Dziękujemy w tym dniu za świątynię, w
której gromadzimy się na liturgii i przyjmujemy sakramenty. W
dziękczynieniu tym jednak najważniejsze jest dostrzeżenie
zaproszenia samego Boga do tworzenia wspólnoty z człowiekiem.

Dzisiaj, w ramach nabożeństwa popołudniowego, o godz. 16.30,
modlitwa różańcowa.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. W pierwszy
listopadowy dzień uwielbiamy Boga w Jego świętych – ludziach, którzy
przeszli przez życie wierni Bogu. Dla nas są oni drogowskazem na drodze
do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Msze święte w
naszym kościele do południa jak w każdą niedzielę. O godz. 15.00
zapraszamy na nieszpory i modlitwy za zmarłych. Ze względu na sytuację
pandemiczną nie będzie procesji na cmentarz. Msza popołudniowa o godz.
16.00.
Zalecenia za zmarłych można składać w zakrystii.
O wsparcie przygotowania naszego kościoła przed uroczystością
Wszystkich Świętych prosimy Parafian z ulicy Gaikowej od Państwa
Jarczyk – Szulc do państwa Wybraniec – Sosna.

Na sklepieniu kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Wenecji jest największe na świecie
malowidło przedstawiające ustanowienie modlitwy różańcowej. Ma aż 12 metrów długości i 4,5
metra szerokości. Autorem fresku jest Giovanni Battista Tiepolo
Fresk składa się z dwóch części. Górna pokazuje niebo, a dolna ziemię. W górnej części
obserwujemy chwilę, w której Maryja daje całej ludzkości różaniec. Matkę Bożą widzimy na
wielkim ciemnoniebieskim obłoku niesionym przez anioły. Jest ubrana w purpurową szatę i
błękitny płaszcz. Według tradycji, Najświętsza Maryja Panna objawiła się świętemu Dominikowi,
dała mu różaniec i nakazała rozpropagowanie go na całym świecie. Dominika widzimy w dolnej
części malowidła, pokazującej zbawcze skutki modlitwy różańcowej.
Dominik wyciąga rękę z różańcem w kierunku czołgających się po schodach ludzi. Ręce ze
wszystkich stron sięgają po zbawczą modlitwę. Święty ubrany jest w biały, dominikański habit.
Nad głową Dominika krąży przysłany przez Matkę Bożą aniołek, niosący w rękach kolejne
różańce. Schody są tutaj symbolem drogi życiowej, którą pokonuje każdy człowiek. Na schodach
znajdują się ludzie ubodzy, ale także bogacze. Są żołnierze, duchowni, matki z dziećmi, żebracy.
Każdy wierny może tu znaleźć kogoś, z kim mógłby się identyfikować. Każdemu jednakowo
potrzebny jest różaniec.
Z lewej strony w dolnej części fresku o jego ramę opiera się biały pies. To symbol zakonu
dominikanów, założonego przez św. Dominika. Symbol ten wziął się stąd, że łacińskie słowo
dominicanes (dominikanie) pisane osobno: „Domini canes” oznacza „psy Pana”.

