
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
15 styczeń 2017 r.

NIEDZIELA 15 styczeń, II NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA PORZEBY ARCHIDIECEZJI  
   7.30 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla naszego organisty Sławomira Porwoła z okazji urodzin.
10.30 Do matki Boskiej Częstochowskiej i św. Barbary z podziękowaniem za przeżyte 70 lat Bogdana 

Kłosek z prośbą i zdrowie i opiekę Bożą dla niego i całej rodziny./Te Deum/
16.30 W intencji Parafian z Nowej Wsi, którzy przyjęli kolędę.

PONIEDZIAŁEK 16 styczeń
                        Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach    

18.00 1/ Za + Marię Nosiadek, ++ rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + męża Maksymiliana Pytlik.

WTOREK 17 styczeń, Wspomnienie św. Antoniego, opata, 
                 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach  

18.00 1/ Za + Jerzego Habram w rocznicę śmierci, Marię i Emila Habram, Joannę i Jana Weczerek,  
     syna Pawła, Józefa Góreckiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + Mariusza Pendzich w pamiątkę urodzin.
NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ŚRODA 18 styczeń
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich  

7.30 1/ Za ++ rodziców Brunona i Annę Tomiczek, zięcia Damiana, Józefa i Martę Szymik, Rudolfa   
     Cyran, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + Franciszka Szulc w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, zięcia Ireneusza,   
      wnuka Dariusza, ++ z rodzin Szulc, Korecki, Wojtek i Bojdoł.

CZWARTEK 19 styczeń, Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
               Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele

7.30 Za + męża Pawła Kuczera, jego rodziców Bronisławę i Pawła, Antoninę i Józefa Chrószcz, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK 20 styczeń
               Różaniec  o  Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata

18.00 Za + Henryka Bednorz, ojca Franciszka, Marię i Bolesława Brachman, Annę, Genowefę 
i Wincentego Kłosek, Danielę Skrzypek, Kazimierza i Karola Widera, za ++ sąsiadów.

SOBOTA 21 styczeń, Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.
7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.30 Za ++ Annę i Brunona Pytlik, ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa
NIEDZIELA 22 styczeń , III NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA PORZEBY NASZEJ PARAFII

   7.30 W intencji Parafian.
10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o błogosławieństwo Boże 

w Nowym Roku dla całej rodziny.
16.30 Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Częstochowskiej oraz św. Barbary w intencji Zofii i Janusza 

Strupowski z okazji 40 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
i błogosławieństwo dla całej rodziny.



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA  ZWYKŁA

15 styczeń 2017 r.  

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

2. Od 18 do 25 stycznia obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. 

3. W tym  tygodniu  przypada  III  piątek  miesiąca,  po  mszy  św.
wieczornej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

4. Od  tego  tygodnia  msze  św.  będą  odprawiane  jak  zawsze:
poniedziałek, wtorek i piątek o 18.00, w pozostałe dni o 7.30.
zmiana była podyktowana kolędą.

5. Składam  podziękowanie  dla  Was  Parafianie  za  tegoroczna
kolędę. Dziękuję za przyjęcie w domach i wspólną modlitwę,
rozmowy i zainteresowanie sprawami parafialnymi, za sugestie 

i propozycje duszpasterskie. Składam podziękowanie za złożone ofiary, poczęstunek, za transport 
„tam i z powrotem”. Dziękuję ministrantom i pomagającym mi w kolędowaniu kapłanom. Dziękuję
księdzu Janowi Michalskiemu za dyżurowanie na probostwie i w kancelarii podczas kolędy. 

6. W przyszłą niedzielę 22.01 o godz. 14.00 doroczna adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku  
w Panewnikach. Możemy dojechać samochodem, bądź koleją do stacji  Katowice-Ligota i  dalej
autobusem lub piechotą.

7. Zachęcam  wiernych,  szczególnie  małżonków  do  przeżycia  rekolekcji  zamkniętych  w  naszych
domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach lub Kokoszycach. Plan rekolekcji znajdziemy  
w gablotce.

8. Obchody liturgiczne tygodnia:
 Wtorek – wspomnienie św. Antoniego, opata;
 Czwartek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa; 
 Piątek – wspomn.  św. Fabiana, papieża i męczennika; wspomn. św. Sebastiana, męczennika;
 Sobota – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

9. Zapraszam  do  prowadzenia  różańca  przed  mszą  św.  Róże  z  Suminy.  Dziękuję  za  modlitwę  
w minionym tygodniu.

10. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego.  W przyszłą niedzielę w Gościu zamieszczona będzie
płyta z nagraniami Andrea Bocelli „jednego z najwybitniejszych tenorów naszych czasów”. Jest
też Mały Gość, Droga dla młodzieży.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
      
      Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do 

przywrócenia pełni jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.  
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