
 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
    28 sierpień 2016 r. 

NIEDZIELA 28 sierpień, XXII NIEDZIELA  ZWYKŁA   KOLEKTA NA PRACE REMONTOWE W NASZEJ PARAFII 
   7.30 Dziękczynna w intencji Zosi Raczek 
10.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji  10 rocznicy zawarcia sakramentalnego małżeństwa Wojciech i Katarzyny z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny. 
16.30 W intencji Fabiana Piechula z okazji I rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego,  jego rodziców i rodziców chrzestnych. 

PONIEDZIAŁEK 29 sierpień, wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
                        Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach     18.00 1/ Za ++ Gertrudę i Józefa Granieczny, ich ++ rodziców, ++ siostry, ++ z pokrewieństwa, dcc. 

 2/ Za +Edmunda Mańka, ++ rodziców Różę i Wiktora, Annę i Emanuela Kaszta, ++ z pokrewieństwa Mańka, Kaszta, Kuczka. 3/ Za + Jerzego Kuźnik w II rocznicę śmierci, Augustynę, Alojzego Franosz, córkę Dorotę, 3 synów, synową, Brunona, Gertrudę Kuźnik, córkę, 2 synów, synową; Sylwestra Szkatuła, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrew. 
WTOREK 30 sierpień                Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach   18.00 1/ Za + Barbarę Fert Koźlik w I rocznicę śmierci. 

 2/ Msza św. 30-dniowa za ++ Waltera Piontka, Gerarda Kusma i Jana Porwoł. 3/ Za + Alicję Holewa w 11 rocznicę śmierci. 
 NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

ŚRODA 31 sierpień                Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich   7.30 1/ Za ++ rodziców Jana i Helenę Opolony, Henryka i Franciszkę Kachel, ++ rodzeństwo, 2 bratowe, 3 szwagrów  i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 2/ Za + męża Benedykta Lukoszek w rocznicę śmierci, ++ rodziców, Martę i Pawła Lukoszek, Amalię i Franciszka Jakubiak i za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 3/ ………………………………………………………………………………………… 

CZWARTEK 1 wrzesień 
                        Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele 7.30 Do Jezusa Chrystusa Jedynego i Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. 

9.30 O dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla uczniów , nauczycieli i wychowawców z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku Katechetycznego i Szkolnego. 
PIĄTEK 2 wrzesień  
                        Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej  o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata 7.30 Za żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci; o dobre życie i śmierć dla wszystkich ludzi. 

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO SPOTKANIE FORMACYJNE DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI 18.00 1/ Za + Franciszka Wierchuła, jego rodziców Gertrudę i Leona, ++ rodzeństwo, Annę, Józefa i Jana Markiefka. 2/ Za ++ Antoniego i Albertynę Tkaczyk, Emilię Jureczko, ++ z rodzin Jureczko. 
SOBOTA 3 wrzesień,  wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  
7.30 Za + Jana Kolarczyk w rocznicę śmierci, żonę Stefanię, Antoniego i Małgorzatę Wengierski, ++ dziadków, syna Stanisława i siostrę Marię. 

11.00 W INTENCJI NOWOŻEŃCÓW: ARTURA GRYT – DOMINIKĘ BLAZEL  
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 

NIEDZIELA 4 wrzesień, XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA   KOLEKTA NA POTRZEBY ARCHIDIECEZJI  
   7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca. 
10.30 1/ Dziękczynna za tegoroczne urodzaje, zbiory i błogosławieństwo w pracy. 2/ Do Miłosierdzia Bożego i MB Różańcowej z podziękowaniem za 50 lat małżeństwa Marii i Alojzego Szkuta, oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny / Te Deum/ 
16.30 W intencji Szymona Mazurek i Doroty Kuna z okazji przyjęcia sakramentu Chrztu świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla nich, ich rodziców i rodziców chrzestnych. 



 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
28 sierpień 2016 r.   

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Parafii. W przyszłą niedzielę kolekta 
przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

2. W przyszłą niedzielę na mszy świętej o godzinie 10.30 nasze podziękowanie Panu Bogu za 
tegoroczne zbiory. Jak co roku zapraszam do przygotowania dziękczynienia za chleb. Zapraszam 
parafian w strojach ludowych. Zapraszam także parafian do odczytania Słowa Bożego, modlitwy 
wiernych podczas tej mszy św. dziękczynnej oraz dawnych ministrantów.  

3. W przyszłą niedzielę zapraszam o 16.00 na nieszpory. 
4. Zbliża się nowy rok szkolny. Zapraszam we wtorek 30 sierpnia o 9.00 do spowiedzi dzieci ze 

szkoły podstawowej i gimnazjum. Msza św. z okazji rozpoczęcia roku katechetycznego i 
szkolnego w czwartek 1 września o 9.30. Dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole po mszy 
św. zostaną poświęcone przybory szkolne i tornistry. 

5. Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Gimnazjum odbędzie się w szkole o godz. 7.30 przed 
mszą św. na sali gimnastycznej, zaś dla uczniów Szkoły Podstawowej w szkole po mszy św. 

6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek,  Piątek i Sobota miesiąca. 
7.  W czwartek rano Msza św. w intencji powołań, a w piątek po porannej mszy św. nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa; w sobotę na zakończenie adoracji nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi. 

8. W I piątek odwiedziny chorych i starszych parafian. Zgłoszenia w zakrystii. 
9. W I piątek po porannej Mszy św. i nabożeństwie kolejna katecheza dla członków ADS w salce na 

probostwie. 
10. W najbliższą sobotę przeżywać będziemy Dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa. Kapłani 

Archidiecezji gromadzą się w Katedrze. 
11. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 w Katedrze katowickiej – Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – 

Życie. 
12. Obchody liturgiczne tygodnia:    poniedziałek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela;    sobota – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 
13. Zapraszam w tym tygodniu do prowadzenia różańca przed mszą św. Róże Różańcowe  

z Bogunic.   Dziękuję za modlitwy  w minionym tygodniu. 
14. Katecheza chrzcielna będzie w piątek w salce na probostwie po Mszy św. wieczornej. 
15. Zachęcam wiernych, szczególnie małżonków do przeżycia rekolekcji zamkniętych w naszych 

domach rekolekcyjnych w Brennej, w Panewnikach lub w Kokoszycach. 
16. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego, Apostolstwo Chorych. „Droga” dla młodzieży, 

O`Losservatore Romano! Polecam.  
17. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian. 
18. W najbliższą sobotę o 8.30 zapraszam do salki katechetycznej kandydatów na ministrantów. 

Rodziców proszę o zachęcenie swoich chłopców do służby przy ołtarzu. 
19. Zapraszam na spotkanie katechetów. 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na wrzesień: 
Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w 
centrum osobę ludzką. 
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte stawali się 
coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.   

Bożego Błogosławieństwa w 


