
 
 
 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

3 lipiec 2016 r. 

 

 

NIEDZIELA  3 lipiec, XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  -   KOLEKTA NA WŚSD       
   7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej Parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca. 
10.30 1/Dziękczynno-błagalna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II, jako podziękowanie za otrzymane łaski i zdrowie, prosząc o dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo dla całej rodziny. 2/ Dziękczynna w intencji Jana Raczek. 
16.00 NIESZPORY NIEDZIELNE  
16.30 W intencji Dawida Wiktor i Eryka Jenderek z okazji przyjęcia sakramentu Chrztu św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich, ich rodziców i chrzestnych. 

PONIEDZIAŁEK 4 lipiec 
                        Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach     18.00 1/ Za + ojca Roberta Kłosek, jego rodziców, teściów, dziadków, Klarę i Augustyna Gembalczyk, Helenę  i Konstantego Baron. 

 2/ Za + matkę Annę Majer w rocznicę śmierci, ++ rodziców Augustynę i Wilhelma Mazurek, teściów Marię i Wincentego Majer, brata Bronisława, wszystkich ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierp. 3/ Za + Gabrielę Hanisz od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej. 
WTOREK 5 lipiec                Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach   18.00 1/ Za + męża Józefa Buchalika. 

 2/ Za ++ Anielę i Alojzego Kolarczyk od krewnych. 3/ Za + Józefa Golasz, żonę Pelagię. 
 NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

ŚRODA 6 lipiec, wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy                Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich   7.30 1/ Za ++ z ofiar ze skarbonki. 
 2/ Za + Ottona Pańczyk od siostry Róży Waliczek z rodziną. 3/ ……………………………………………………………………………………. 

CZWARTEK 7 lipiec 
                        Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele 7.30 1/Do Jezusa Chrystusa Jedynego i Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. 2/ Za ++ Elżbietę i Feliksa Płaczek, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

9.00 W intencji chorych i starszych Parafian. 
PIĄTEK 8 lipiec, wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera 
                        Różaniec o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata 18.00 1/ Za ++ rodziców Martę i Józefa Szymik, Annę i Brunona Tomiczek, zięcia Damiana Bichler, szwagra Rudolfa, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 2/ Za + matkę Helenę Koźlik w rocznicę urodzin, ++ dziadków Jadwigę i Alberta Tomiczek, Cecylię  i Józefa Koźlik oraz ++ z rodzin Pogoda i Paprotny. 
SOBOTA 9 lipiec 

7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  
7.30 …………………………………………………………………………. 

15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
NIEDZIELA 10 lipca, ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW.MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY 

   7.30 Do Miłosierdzia Bożego i MB Różańcowej z podziękowaniem za przeżyte 75 lat Małgorzaty z prośbą  o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla całej rodziny. 
10.30 SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN 
16.00 Nieszpory odpustowe 
16.30 Do Miłosierdzia Bożego, Opatrzności Bożej za wstawiennictwem NMP dziękując za otrzymane łaski  z prośbą o dalsze błogosławieństwa Boże i zdrowie w intencji rodzin Swoboda i Czorny. 



 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
3 lipiec 2016 r.   

1. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za ofiary. 
2. W środę 6 lipca  Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. Początek o 9.30. 
3. W najbliższą niedzielę nasz Parafialny Odpust ku czci św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy - Patronki całej 

parafii. Zapraszam na Sumę Odpustową o 10.30, zaś popołudniu o 16.00 na Odpustowe Nieszpory.  
Zabierzmy teksty pieśni ku czci św. Małgorzaty. Proszę panów do niesienia baldachimu w czasie procesji na 
Sumie. Zapraszam dzieci komunijne w strojach, panie i panów w strojach ludowych. Kazanie odpustowe 
wygłosi i Sumie przewodniczył będzie znany nam Ojciec misjonarz saletyn ks. Piotr Bryś. 

4. Dzień Odpustu Parafialnego dawniej gromadził licznych wiernych nie tylko parafii odpustowej, ale  
i okolicznych parafii. Wierni zbierali się chętnie w kościele, gdyż mogli w tym dniu zyskać odpust – czyli 
darowanie kary czyśćcowej za grzechy - swoje lub zmarłych - które zostały już odpuszczone  
w spowiedzi. Tak jest i dzisiaj, gdy chodzi o znaczenie Parafialnego Odpustu. Dlatego zapraszam do udziału 
w spowiedzi przed naszym Odpustem, zaś w samym dniu Odpustu zapraszam do przyjęcia komunii świętej – 
Ciała Chrystusa, wzbudzenia intencji za kogo pragnę ofiarować czyn odpustowy, być wolnym od 
przywiązania do grzechu, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. 

5. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. w tygodniu. Zapraszam do spowiedzi w tych godzinach także 
młodzież i dzieci. 

6. W poniedziałek po Odpuście o 7.30 msza św. w intencji zmarłych Parafian oraz kapłanów i siostry zakonne 
posługujących w naszej parafii.  

7. W poniedziałek (jutro) 4 lipca o 8.30 zapraszam na krótkie spotkanie na probostwie Zespół Charytatywny. 
8. We wtorek 5 lipca po mszy św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej. Ze względu na ważność 

omawianych spraw bardzo proszę o przybycie wszystkich członków Rady Parafialnej. 9. W czwartek (7 lipca) z okazji Odpustu Parafialnego Dzień Chorych. Zapraszam drogich chorych i starszych 
parafian na mszę św. o 9.00. Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi. Po mszy św. jak każdego roku 
spotkanie przy stole w salce parafialnej. 

10. Osoby, które przyjmą podczas Dnia Chorych sakrament Namaszczenia Chorych proszę, aby zostawiły  
w koszyczku przy ołtarzu św. Barbary swoje dane (imię i nazwisko oraz adres). 

11. Odwiedziny chorych i starszych Parafian będą w piątek 9 lipca przed Odpustem. Chorych zgłaszamy  
w zakrystii. Będzie dwóch kapłanów. 

12. Zachęcam przebywających na urlopach Parafian do nawiedzenia miejsc świętych, sanktuariów, zapraszam do 
udziału w rekolekcjach zamkniętych. Terminy rekolekcji w gablotce. Udając się w podróż zadbajmy, by być 
w stanie łaski uświęcającej: przystąpmy do spowiedzi i komunii świętej.  

13. Obchody liturgiczne tygodnia :  Poniedziałek – wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej;  Wtorek – wspomnienie św. Marii Goretti dz.i męczennicy; wsp. św. Antoniego Marii Zaccarii, prezb.;  Środa – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy;  Piątek – wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera;  Sobota –  wspomnienie św. męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera i Towarzyszy; 
14. Zapraszam w tym tygodniu do prowadzenia różańca przed mszą św. Róże Różańcowe z Bogunic. Dziękuję za 

modlitwy  w minionym tygodniu. 
15. Począwszy od tego tygodnia kancelaria parafialny będzie czynna: w poniedziałki po mszy św. wieczornej i w 

czwartki po mszy św. porannej . 
16. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, Apostolstwo Chorych. „Droga” dla młodzieży, 

O`Losservatore Romano, Miłujcie się! Polecam.  
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na lipiec: 
Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone. 
Intencja misyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił 
Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.   


