
 „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest 
to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma 
innego przykazania większego od tych”. 

(Mk 12) 
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1. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi 
jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do 
królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów 
religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem. 
2. Przypominamy, że jeszcze do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny 
za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za 
zmarłych. Codziennie także modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach 
3. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wytrwale gromadzili się na modlitwie 
różańcowej w naszych świątyniach, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Dziękujemy także 
za przygotowanie grobów i cmentarza na Dzień Zaduszny, za atmosferę modlitwy  
i wzajemnego szacunku w miejscu świętym. Sprzątając groby nie zapomnijmy  
o wrzucaniu odpadów do właściwego kontenera 
4. Rozpoczął się sezon grzewczy w naszym kościele. Nowe drzwi zostały pozbawione 
automatów samozamykających, które przyspieszają zużycie drzwi. Stąd gorąca prośba 
o zamykanie drzwi świątyni za sobą 
5. Na doroczny pochód ku czci św. Marcina zapraszamy w przyszły poniedziałek  
(12 listopada) o godz. 17.00 
6. Ks. Biskup dziękuje za pomoc udzieloną w lipcu mieszkańcom Aleppo w Syrii:  
4 października, nasza diecezjalna Caritas przesłała pieniądze na konto Caritas 
Archidiecezji Katowickiej, która również̇ uczestniczy w pomocy. Akcję koordynują̨ oo. 
franciszkanie z Katowic–Panewnik. Pozostają̨ oni w bezpośrednim kontakcie  
z franciszkanami z klasztoru w Aleppo. Jak nas poinformował gwardian klasztoru  
w Aleppo, o. Firas Lutfi, latem tego roku rozpoczęto budowę̨ ośrodka pomocy. Za 
dotychczas zebrane pieniądze wyremontowano i wyposażono zniszczone sale kolegium 
św. Antoniego, w którym pomoc otrzymuje codziennie 400 dzieci. Jeszcze w tym roku 
ruszy remont i rozbudowa boiska, basenu, zakup busów do przewozu dzieci i montaż̇ 
baterii solarnych. Część ́dzieci z Aleppo nie będzie już musiała błąkać się po ruinach  
i weźmie udział w zajęciach, które – miejmy nadzieję – pozwolą im zapomnieć ́ 
o straszliwych przeżyciach wojny. 
7. Wolne intencje w listopadzie: 12, 14, 15, 25 (7.30 i 16.00), 28, 29, 30 
8. Znaleziono złotą obrączkę, można odebrać w kancelarii 
9. W niedzielę odpust św. Marcina w Tarnowie Opolskim. Suma o godz. 11.00  
10. Kolekty: dziś na potrzeby diecezji, za tydzień na ogrzewanie kościoła i plebani. 
Kolekta z ub. niedzieli (parafia) – 1890 zł, z czwartku (cmentarz) – 2317 zł, Opfergang 
– 1971 zł, Zbiórka na Fundację Pomoc Kościołowi w potrzebie – 560 zł. Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie kościoła: Kurek, Franz, Biela, Madziała (ul. Ligonia) 
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7.30 Msza św. za †† rodz. Zofię i Józefa Buk, ich rodz. i rodzeństwo, męża Jerzego 

Gorzel, jego rodz., braci, siostrę, jej męża, bratowe, z rodzin Buk, Szczeponek, 
Gorzel i Nawrat, ks. Hermana Piechota i dusze w cz. c. 

10.00 Msza św. za † męża Franciszka Matuszek 
11.00 Chrzest: Julia Maria Kauf 
15.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka Strzałek, 

rodz., chrzestnych, rodzeństwa i całej rodziny  
PONIEDZIAŁEK  5 XI 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Heleny Mikolas z okazji 60 urodzin, męża  
i dzieci z rodzinami 

17.00 Kamionek: Msza św. za † męża Sławomira Olek w dniu urodzin 
18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
WTOREK  6 XI 

7.00 Msza św. za zmarłych zalecanych 
18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
ŚRODA  7 XI 

7.00 Msza św. w jez. niem.: za zmarłych zalecanych 
18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
CZWARTEK  8 XI 

7.00 Msza św. za zmarłych zalecanych 
16.00 Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży 
17.00 Msza św. szkolna: do B. Op. (…) w intencji Marka z okazji 50 urodzin 
18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
PIĄTEK Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 9 XI 

7.00 Msza św. za † Konrada Gus w 1 rocznicę śmierci 
SOBOTA Leona Wlk. 10 XI 

7.00 Msza św. za † ojca Józefa Nowak w rocznicę urodzin 
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Andrzeja Bonkosch z okazji 40 

urodzin, żony, synów i całej rodziny 
16.00 Św. Barbara: za †† z Domu i zalecanych 
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7.30 Msza św. za †† syna Andrzeja Zając, rodz. Zając i Klimke, siostrę Hildegardę, 
jej męża Jacka Lis, szwagrów Ryszarda, Józefa i Andrzeja oraz Florentynę 
Zając 

10.00 Msza św. za †† Marię i Pawła Ploch, Łucję i Wojciecha Hyla, 5 braci i bratową 
14.00 Chrzest: Florian Jan Sowada 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za † Norberta Szwugier w miesiąc po śmierci  
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