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Dzisiejsze wspomnienie:
Narodowe Święto Niepodległości

Ogłoszenia:
Z kalendarza liturgicznego
Jutro wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.
We wtorek wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, i Krystyna, pierwszych męczenników polskich
W sobotę przypada wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
W przyszłą niedzielę wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
Dziś o 1530 wypominki i różaniec.
Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej
wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. Na polecenie Metropolity Krakowskiego w dniu dzisiejszym o 1200 zabrzmią dzwony we wszystkich kościołach archidiecezji. Niech ich dźwięk połączy
serca wszystkich, którzy Polskę uważają za swoją Matkę.
W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca, dzień poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Koronka będzie po Mszy św. rannej i wieczornej.
Również w piątek o 2000 Noc Nikodema. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, a szczególnie młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
W przyszłą niedzielę II Światowy Dzień Ubogich. Po Mszach św. zbiórka do puszek na cele charytatywne.
Bóg zapłać rodzinom z ul. Sobieskiego, Wspólnej, Granicznej i Okrężnej za ubranie kościoła. Na przyszłą niedzielę prosimy o to rodziny z Półwsi ul. Kulowska, Wąwozowa, Kolejowa,
Rzeczna, św. Floriana i Zatorska do mostu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi informuje, że podczas tegorocznej kwesty zebrano 6.369 zł, 3 Euro i 20 pensów angielskich oraz składa serdeczne podziękowanie
wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom.
Zebranie górników i górników emerytów będzie w przyszłą niedzielę (18 XII) po Mszy św. o godz. 900 w Domu Parafialnym.
Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania
do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować
Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

Katecheza:

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: "Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w

synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok".

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki,

czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: "Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem
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wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie" (Mk 12,38-44).

Tłum rzucał drobne pieniądze do skarbony
Religijna ofiarność ludzi jest niezbitym dowodem ich wiary. Złotówki złożone na tacy lub wrzucone do skarbonki kościelnej są przeznaczone na dobre cele.
Bóg zna wielkość tej ofiary mierzonej ofiarnością serca i nagradza ochotnego dawcę.
Ofiara złożona na tacy jest aktem wiary i miłości.
Ks. E. Staniek

Intencje mszalne:
poniedziałek
2018-11-12
Wspomnienie:
Wspomnienie św.
Jozafata, biskupa i
męczennika.
wtorek
2018-11-13
Wspomnienie:
Wspomnienie świętych
Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka, i
Krystyna, pierwszych
męczenników polskich

06:30
+ Władysława Bryłę w rocznicę śmierci, Irenę żonę
17:00
+ Stanisława Branię, jego rodziców i teściów

06:30
+ Melanię Prorok w 2 rocznicę śmierci, Stanisława męża, Stanisławę córkę
17:00
+ Stanisławę Kubarek w 8 rocznicę śmierci, Józefa męża

środa
2018-11-14

06:30
+ Jana i Annę Piętak w rocznicę śmierci
17:00
1. + Franciszkę Kucharczyk w 20 rocznicę śmierci, Bronisława męża, Stanisława syna 2. + Janinę Kaczkoś w 30 dniu po śmierci

czwartek
2018-11-15

06:30
+ Jerzego Szydłowskiego, jego rodziców i teściów, Piotra syna
17:00
+ Mariusza Maślonę w 1 rocznicę śmierci

piątek
2018-11-16

06:30
+ Marię Kubarek, Franciszka męża, Wojciecha Wawro, Rozalię żonę, Annę Maślona, Jana syna
17:00
Zbiorowa za zmarłych

sobota
2018-11-17

06:30
+ Józefa Krystiana w rocznicę śmierci, jego rodziców - Józefa i Ludwikę
17:00
Za zmarłych polecanych Bogu w wypominkach

Wspomnienie:
Wspomnienie św. Elżbiety
Węgierskiej, zakonnicy
niedziela
2018-11-18

07:00
+ Tadeusza Klaję w 5 rocznicę śmierci
09:00
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Wspomnienie:
Wspomnienie bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i
męczennicy

+ Marię Kozioł w rocznicę śmierci, Franciszka Styczyńskiego, Stanisławę żonę
11:00
W intencji parafian
16:00
+ Teofila Bryłę w rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów
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