
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
19 luty 2017 r.

NIEDZIELA 19 luty, VII NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA CELE REMONTOWE
   7.30 Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej w podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 90 rocznicy urodzin Marty Leśnik oraz o potrzebne łaski 
i błogosławieństwo dla całej rodziny / Te Deum/.

10.30 Do Opatrzności  Bożej,  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy i  Świętej  Barbary w intencji  Maryli  i  Jana
Lamża z okazji 25-lecia małżeństwa, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo dla całej rodziny /Te Deum/.

16.30 W  intencji  Elwiry  Porwoł  jako  podziękowanie  Panu  Bogu  za  40  lat  życia  oraz  z  prośbą  i  Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla całej rodziny.

PONIEDZIAŁEK 20 luty
                        Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach    

18.00 1/ Za ++ Cecylię i Józefa Koźlik, córki: Wandę, Felicję Warzecha, syna Stefana, synową Helenę, zięciów 
Alojzego i Ryszarda, wnuczkę Lidię, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2/ Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Cyran, zięciów Ernesta i Emila, teściów Karola i Paulinę Błaszczok, 
Elżbietę i Brunona Pluta, ++ dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK 21 luty, 
                 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach  

18.00 1/ Za + Romana Badura, ojca Franciszka, ++ teściów Salomeę i Jana Moskwa, ++ szwagrów Erwina 
Skowronek i Antoniego Moskwa, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + Franciszka Badura, syna Romana, rodziców Wilhelma i Anastazję, Wiktora i Różę Mańka, 
szwagrów Jana, Edmunda, Henryka, Tadeusza, Henryka Bartoszek, szwagierki Longinę Mańka, Stefanię
Niestrój, ++ dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące.
NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ŚRODA 22 luty, ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich  

7.30 1/ Za ++ rodziców Marię i Pawła Lamża, ++ dwóch synów Ewalda i Eryka, ++ rodziców Zofię i Henryka 
Wieczorek, siostrę Marię, Damiana Bichler, ++ dziadków, rodzin Lamża, Wieczorek, Tomiczek, Owczorz
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + Józefa Zdziebczok, ++ rodziców Karola i Marię, ++ rodzeństwo, Aleksandra, Łucję i Marię 
Szendzielorz, Jana Zielińskiego, Izydora Kuźnik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w cz. cierp.

CZWARTEK 23 luty, wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męczennika
               Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele

7.30 Za + Marię Appel, ++ rodziców Annę i Jerzego Hildebrandt, ++ teściów Annę i Alfonsa Appel, Erwina 
Brachman, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK 24 luty
               Różaniec o  Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata

18.00 1/ Za + Jana Żyła w 25 rocznicę śmierci, jego rodziców i rodzeństwo, Gertrudę, Jana i Zygmunta Koźlik,
Jana Andrzejak oraz wszystkich ++ z rodzin Żyła i Koźlik.
2/ Za ++ Wandę i Józefa Durczok, ich córkę Alicję, wnuka Radosława, ++ rodziców z obu stron, Jana
Graniecznego, ++ z pokrewieństwa Czogalik, Durczok i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA 25 luty
7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.30 Za + Karola Cyran, żony Annę i Marię, ++ Franciszka i Marię Nowak, ich ++ dzieci i ++ z pokrewieństwa

Cyran, Nowak, Kolarczyk i Kałuża.
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa

NIEDZIELA 26 luty, VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII
   7.30 W intencji Parafian
10.30 Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej w intencji Marii Nowak z okazji 

80 rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny / Te Deum/
16.30 W intencji rocznych dzieci: Ligii Krybus, Aurelii Pawlaszczyk i Martyny Paprotny z prośbą i Boże 

błogosławieństwo dla nich i ich bliskich.



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA  

19 luty 2017 r.  

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby remontowe naszej parafii. Bóg zapłać za złożone
ofiary.

2. Dziś  kandydaci  do  diakonatu  rozpoczynają  rekolekcje  przed  święceniami.  Polecamy  ich  oraz  ks.
rekolekcjonistę  modlitwie  wszystkich  wiernych.  Święcenia  diakonatu  odbędą  się  25  lutego  
o 10.00.

3. We wtorek o 15.05(na życzenie dzieci!) kl. I gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania.
4. Zachęcam wiernych, szczególnie małżonków do przeżycia rekolekcji zamkniętych w naszych domach

rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach lub Kokoszycach.
5. Obchody liturgiczne tygodnia:

 Wtorek – wspomn. św. Piotra Damiana, bpa i doktora Kościoła ;
 Środa – ŚWIĘTO KATEDRU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA;
 Czwartek – wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męczennika.

6. Zapraszam  do  prowadzenia  różańca  przed  mszą  św.  Róże  z  Bogunic.  Dziękuję  za  modlitwy  
w minionym tygodniu.

7. Nasza Parafia przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Caritas RODZINA – RODZINIE. Naszą modlitwą 
i opieką finansową otoczymy wyznaczoną nam rodzinę z Syrii z Aleppo, która w związku z toczącą się
tam wojną pozostaje bez środków do życia i ciągłym zagrożeniu. Raz w miesiącu (w ostatnią niedolę
miesiąca) Panie z naszego Koła Caritas będą przy wyjściu z kościoła zbierały ofiary na cel. Bliższe
informacje  w gablotce.  Akcja  trwa  pół  roku.  do  akcji  mogą  się  włączyć  osoby  indywidualne  np.
stworzyć grupę systematycznie wpłacających na net cel; mogą to być grupy sąsiedzkie. Miesięczne
wsparcie wynosi 510 zł. Do akcji Rodzina-Rodzinie włączyła się szkolna Caritas naszej parafii. Dzieci
podczas mszy św. szkolnej składają ofiary na ten cel. 

8. Przed nami ważne wydarzenie parafialne jakim jest udzielenie sakramentu bierzmowania. Będzie on
udzielony młodzieży klas III gimnazjum w środę 22 marca br. Szafarzem będzie ks. biskup Marek
Szkudło. Polecamy w modlitwie księdza biskupa i kandydatów do bierzmowania.

9. Rodziców dzieci klas III gimnazjum przygotowujących się do bierzmowania zapraszam we wtorek na
wieczorną  mszę  św.  i  nabożeństwo do MB Nieustającej  Pomocy.  Zaś  po  modlitwie  i  Eucharystii,
zapraszam na spotkanie do salki.

10. Przed nami wielkopostne rekolekcje parafialne. Rozpoczną się one w Niedzielę Palmową. Tematem
będą wezwania /przesłania/ fatimskie. Módlmy się w intencji ks. Jana i całą parafię o pochylenie się
nad tajemnicą naszego zbawienia przypomnianą przez Maryję w Fatimie. 

11. Przy tej okazji zapraszam na parafialna pielgrzymkę do Fatimy, która będzie miała miejsce w sierpniu
tego roku. Zapraszam do udziału Parafian, a także krewnych czy znajomych.  

12. Zachęcam  do  czytania  Gościa  Niedzielnego.  Jest  nowy  numer  Drogi dla  młodzieży;  WPiS oraz
wielkopostny CHiT. Zachęcam do czytania

13. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian. Informuję, że od
25 lutego nastąpi zmiana w dyżurze sprzątania: od tego dnia zapraszam do pracy mieszkańców Suminy
z ulicy Rybnickiej. Na razie zamieszczony jest plan od 25 lutego do 1 kwietnia br.

14. Proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda wszedł w decydującą fazę. 9 marca watykańska
Komisja  Teologiczna  rozpatrzy  zebrane  dokumenty  świadczące  o  heroiczności  życia  i  cnót  wielkiego
Prymasa Polski. Począwszy od dziś, w każdą środę "Nasz Dziennik" będzie publikował teksty Prymasa
Hlonda  dotykające  problemów  naszej  współczesności  i  niosące  przesłanie,  jak  myśleć  i  działać  po
katolicku. Zapraszam do modlitwy o beatyfikację pierwszego biskupa katowickiego.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
      
      Za wszystkich ludzi cierpiących,  szczególnie  za ubogich,  uchodźców i  społecznie wykluczonych,  aby  

w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.  
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