
 
 
 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

10 lipiec 2016 r. 

 

 
 

NIEDZIELA  10 lipiec, 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. 

 PONIEDZIAŁEK 11 lipiec, ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, opata, patrona Europy 
                        Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach     7.30 Z okazji odpustu ku czci św. Małgorzaty za ++ Parafian, Proboszczów i Siostry Zakonne pochodzące  i posługujące w naszej Parafii. 

18.00 1/ Do Miłosierdzia Bożego za ++ Bernarda Janota w rocznicę urodzin, żonę Elżbietę, ich ++ rodziców Alfreda Mazurek, Norberta i Irenę Szweda, ich ++ dzieci, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierp. 
 2/ Za + Joachima Polnik od sąsiadów. 

 WTOREK 12 lipiec, wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kerfurtu, bpa i męczennika                Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach   18.00 1/  Do Miłosierdzia Bożego za + męża Maksymiliana Karwot, Jadwigę i Franciszka Niczek, Annę  i Wilhelma Karwot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Niczek, Lankocz, Karwot, dusze w czyśćcu cierp. 
 2/  Za ++ rodziców Dorotę i Feliksa Wyglądacz, ++ dziadków Mariannę i Mateusza Wyglądacz, Annę  i Jana Kołek, szwagra Jerzego Skop, ++ z pokrewieństwa. 
 NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

 ŚRODA 13 lipiec, wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta                Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich   7.30 1/ Za ++ Marię i Franciszka Lojek, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, ++ z rodzin Świdergoł  i Smolorz i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
  18.00 

2/  Za ++ rodziców Elżbietę i Hugo Mencel, ++ z pokrewieństwa  Ku czci MB Fatimskiej z prośba o błogosławieństwo pokoju dla świata i ducha pokuty. 
 CZWARTEK 14 lipiec 
                        Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele 7.30 1/ …………………………………………………………………………. 

 2/ …………………………………………………………………………. 
 PIĄTEK 15 lipiec, wspomnienie św. Bonawentury, bpa i doktora Kościoła 
                        Różaniec o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata 18.00 1/ Za ++ Marię i Waltera Kupczyk, ich ++ rodziców, siostry i braci, ++ z pokrewieństwa i dusze w cz.c.  

 2/ Za + Pawła Nastuła, ++ rodziców Franciszkę i Jana Brachman, ++ teściów Augustynę i Franciszka ,  ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 SOBOTA 16 lipiec, wspomnienie NMP z Góry Karmel 

7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  
7.30 Do Matki Bożej Szkaplerznej za + Feliksa Balasa w pamiątkę urodzin, + córkę Irenę, Gertrudę Nastuła, Rozalię Knorr, za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
 NIEDZIELA 17 lipca, XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

   7.30 Dziękczynna do Opatrzności Bożej i św. Małgorzaty za 80 lat życia Małgorzaty Kuczera, z prośbą  o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny.  /Te Deum/ 
10.30 Do Opatrzności Bożej, MB Częstochowskiej z okazji urodzin Anny Palka- Porwit . 
16.30 O łaskę zdrowia dla ciężko chorej córki. 



 
OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 

ODPUST PARAFIALNY   ŚW. MAŁGORZATY  
DZIEWICY I MĘCZENNICY 

 
10 lipiec 2016 r.   

 
1. Dziś  przeżywamy Odpust ku czci świętej Małgorzaty, dziewicy i męczennicy. Słowo Boże  wygłosi 

ojciec misjonarz saletyn Paweł Bryś. 
2. Dzień Odpustu Parafialnego jest okazją do zyskania odpustu – czyli wyproszenia darowania kary za 

grzechy swoje lub naszych bliskich odpuszczone już w sakramencie spowiedzi, za przyczyną naszej 
Patronki św. Małgorzaty. Każdy kto jest w stanie łaski uświęcającej, przystąpi do komunii świętej, 
modli się w intencjach ojca świętego i jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet 
lekkiego może odpust uzyskać.  

3. Zapraszam wszystkich Parafian i zaproszonych Gości na Nieszpory Odpustowe o godzinie 16.00. 
Przyjdźmy licznie, by zakończyć Uroczystość odpustową wspólną modlitwą Kościoła.  

4. Zapraszam jutro o 7.30 na mszę św. w intencji zmarłych Parafian, zmarłych Księży Proboszczów 
naszej parafii oraz za zmarłe Siostry Zakonne, które u nas w parafii posługiwały i z niej pochodziły. 

5. W środę 13 lipca, zapraszam na nabożeństwo Fatimskie po mszy św. wieczornej. 
6. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy św. wieczornej nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego. 
7. Obchody liturgiczne tygodnia :  poniedziałek – ŚWIĘTO ŚW BENEDYKTA, opata, patrona Europy;  wtorek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kerfurtu, biskupa i męczennika;  środa – wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta;  czwartek – wspomnienie św. Henryka i św. Kamila de Lelli, prezbitera;  piątek – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła;  sobota – wspomnienie NMP z Góry Karmel, czyli Szkaplerznej. 
8. Osoby, które przyjęły podczas Dnia Chorych sakrament namaszczenia proszę aby zostawiły  

w koszyczku przy ołtarzu św. Barbary swoje dane (imię i nazwisko oraz adres). 
9. Zapraszam w tym tygodniu do prowadzenia różańca przed mszą św. Róże Różańcowe z Lysek. 

Dziękuję za modlitwy  w minionym tygodniu. 
10. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, Apostolstwo Chorych. „Droga” dla 

młodzieży, O`Losservatore Romano, WPiS, Misyjne Drogi. Polecam.  
11. Spotkanie rodzin przyjmujących młodzież na Światowe Dni młodzieży Kraków 2016  

i zainteresowanych, będzie w piątek, w salce katechetycznej o godzinie 19.00. 
12. Przypominam, że Kancelaria Parafialna czynna jest w poniedziałek i w czwartek po mszy św.  
13. Rodzinom naszej parafii i wszystkim przeżywającym radość z naszego Odpustu Parafialnego, 

zaproszonym Gościom składam najlepsze życzenia wielu łask bożych wyproszonych za przyczyna 
naszej Patronki. Niech Bóg nam błogosławi. 

14. W Bibliotece Publicznej można obejrzeć wystawę o Bogunicach z okazji 700lecia istnienia. 
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.   


