
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
19 marzec 2017 r.

NIEDZIELA 19 marzec, III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII

   7.30 W intencji Parafian
10.30 Do św. Józefa w intencji stolarzy i cieśli naszej Parafii i za ++ stolarzy i cieśli.
16.00 GORZKIE ŻALE
16.30 W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK 20 marzec, UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP  
                        Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach    

18.00 1/ Za ++ Sylwestra i Karolinę Babilas, ++ dzieci Jana i Marię Jureczko, syna Romana, żonę 
Helenę, Karola Jureczko, dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + Anielę Nowak od Żywego Różańca.

WTOREK 21 marzec     
                 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach  

15.00
18.00

Droga Krzyżowa dla dzieci. Koronka do Miłosierdzia Bożego
1/ Za + męża Mariana Porąbka, jego rodziców Anielę i Jana, brata Bogdana, ++ teściów 
Gertrudę i Augustyna Kwaśniok, szwagierkę Krystynę Kesten i ++ pokrewieństwo.
2/ Za + Alojzego Magiera od sąsiadów.

ŚRODA 22 marzec
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich  

7.30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Huberta Miera, Klarę i Antoniego Urbasik, 
++ dziadków i rodziców chrzestnych z obu stron, za ++ z rodzin Miera, Cyran, Urbasik, Kania, 
Kieś, Dylus.

17.00 W intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania
CZWARTEK 23 marzec
               Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele

7.30 Za + Eugeniusza Hajzyk, ++ rodziców, teściów, szwagrów , szwagierkę, ++ z pokrewieństwa.
PIĄTEK 24 marzec

17.15 DROGA KRZYŻOWA
18.00 1/ Za + Józefa Nastuła,  żonę Klarę i  Annę, Wincentego i  Elżbietę Sikora, Gertrudę Nastuła,

Tadeusza Sikora, Henryka Piątek i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + Genowefę Hildebrandt, ++ rodziców Annę i Leopolda Rydzkowski, ++ rodzeństwo, 
++ z pokrewieństwa, ++ z rodzin Hildebrandt, Rydzkowski.
3/ Za ++ Różę Przygoda i Zofię Filec od sąsiadów.

SOBOTA 25 marzec UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.30 Za ++ rodziców Marię i Henryka Krakowczyk, Wandę, Elżbietę i Franciszka Lipiński 

i ++ z pokrewieństwa.
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa

NIEDZIELA 26 marzec, IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  KOLEKTA NA POTRZEBY ARCHIDIECEZJI
   7.30 W intencji Parafian: O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego na czas rekolekcji.

10.30 Dziękczynna za 75 lat życia Małgorzaty Mańka z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla niej i całej 
rodziny.

15.30 Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Joanny i Pawła oraz Elżbiety Stawarskich.
16.30 W intencji  Wojciecha Porąbka z okazji I rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo dla niego. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

19 marzec 2017 r.  

1. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem zbiórka
na poszkodowanych w pożarze parafian z Bogunic. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji.
3. W poniedziałek obchodzimy (przeniesioną z dzisiejszej niedzieli) uroczystość św. Józefa

Oblubieńca NMP. Msza św. w intencji stolarzy i cieśli /co już jest tradycją / dziś o 10.30.
4. W środę o godz. 17.00 młodzież klas III gimnazjum przyjmie sakrament bierzmowania.

Szafarzem sakramentu będzie ks. bp Marek Szkudło. Polecamy młodzież i ks. biskupa  
w naszej modlitwie. Prosimy, by ci młodzi ludzie wytrwali w wierze, żyli nią, strzegli  
i odważnie wyznawali.

5. Jutro  20  marca  o  16.00  spowiedź  dla  bierzmowańców  /  świadkowie  bierzmowania
przystąpią  do  spowiedzi  w  wybranym przez  siebie  terminie/;  we  wtorek  -  21  marca  
o  godzinie  15.30  –  odbędzie  się  próba  przed  bierzmowaniem.  Na  tę  Uroczystość
zapraszam wszystkich Parafian.

6. W sobotę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta jest obchodzona
jako  Dzień Świętości Życia. Św. Jana Pawła II prosił: „Proponuję, aby corocznie w każdym kraju
obchodzono Dzień Życia. Jego podstawowym celem jest budzenie  w sumieniach, w rodzinach,  
w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym
momencie i każdej  kondycji”  (Evangelium vitae,  85). Z Dniem Świętości Życia  związana jest
praktyka  tzw.  Duchowej  Adopcji  Dziecka  Poczętego,  polega  ona  na  zobowiązaniu  się  do
codziennej modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych śmiercią. Adopcja trwa do Bożego
Narodzenia. 

7. Zachęcam do ślubowania abstynencji i trzeźwości przynajmniej na czas Wielkiego Postu.
Parafialna Księga Trzeźwości wyłożona jest na ołtarzu Matki Bożej Różańcowej. 

8. Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:  Drodze  Krzyżowej w piątek  
o 17.15  i Gorzkich Żalach w niedzielę o 16.00. Wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę
Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając zwykłe warunki odpustu. 

9. Zalecki do Drogi Krzyżowej możemy składać w zakrystii. Od przyszłej niedzieli będziemy
mogli złożyć w zakrystii ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.

10. We wtorki o 15.00 w naszym kościele Droga Krzyżowa dla dzieci. Gorąco zapraszam
wszystkie dzieci. Cieszę się także z obecności dorosłych na drodze krzyżowej.

11. Zapraszam  do  sakramentu  pokuty,  do  podjęcia  wielkopostnych  postanowień  oraz
uczynków  miłosierdzia:  modlitwy,  jałmużny  i  postu.  Zachęcam  dzieci,  młodzież  oraz
dorosłych. Niech ten czas postu przybliży nas do Boga. 

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

13. W niedzielę 26 marca b.r. Szkolne Koło Caritas zaprasza do nabywania „CHLEBKÓW
MIŁOŚCI” oraz kartek wielkanocnych. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie jako
jałmużna postna dla sparaliżowanej i chorującej na ostrą białaczkę 14-letniej Kornelii.

14. W przyszłą niedzielę 26 marca o godz. 15.30 odbędzie się naszym kościele Koncert Pieśni
Pasyjnych w wykonaniu Joanny, Pawła i Elżbiety Stawarskich. Serdecznie zapraszam .

15. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. Jest nowy numer Drogi dla
młodzieży;  WPiS,  Misyjne  Drogi oraz  wielkopostny  CHiT.  Zachęcam  do  czytania.  
 W  Gościu  Niedzielnym informacja  o procesie  beatyfikacyjnym Sługi  Bożego Augusta
kardynała Hlonda.

16. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian. 
17. Polecamy w modlitwie nasze rekolekcje wielkopostne.



18. Zapraszam na wielkopostny Dzień Skupienia  zespoły  charytatywne działające
przy  parafiach  dekanatu  pogrzebieńskiego,  który  odbędzie  się  4  kwietnia
(wtorek)  w  parafii  
pw. św. Ap. Mateusza i Macieja w Raciborzu-Brzeziu. Początek o godz. 17.00
Eucharystią.  Po  Mszy  świętej  zapraszam  do  klasztoru  Zgromadzenia  Sióstr
Maryi Niepokalanej na spotkanie przy stole i konferencję. Od godz. 16:30 okazja
do spowiedzi św.

19. Nauczycieli  i  Wychowawców  serdecznie zapraszamy   na  wielkopostne
spotkanie, które  odbędzie  się  dnia    28.  03.2017  (  wtorek)  w  Parafii  św.
Bartłomieja w Pogrzebieniu.

Program dnia skupienia:
17.30 – Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania
18.00 – Msza Święta
18.40 – Droga Krzyżowa 
19.10  - Spotkanie przy stole

Niech to będzie czas wspólnego wielkopostnego czuwania, czas przygotowania
się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 Szczęść Boże!  Ks. Andrzej Trzeciak.

20. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach     
organizuje w sobotę  25.03.2017r. Dzień Otwarty. Początek o godzinie 9:30.
Zapisy zainteresowanych uczestnictwem do 21.03.2017r.: 
jeremiasz.katowice@gmail.com
lub pod numerem telefonu: 519 - 546 - 150

Zapraszamy serdecznie młodzież męską po drugiej klasie gimnazjum oraz 
starszą.
Bardzo prosimy o przekazanie powyższej informacji do wspólnot ministranckich,
oazowych, duszpasterstw akademickich lub innych grup młodzieżowych 
działających na terenie parafii. 
 
ks. dr Marek Panek, Rektor WŚSD

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec:
Za  prześladowanych  chrześcijan,  aby  doświadczali  wsparcia  całego  Kościoła  poprzez
modlitwę i pomoc materialną.
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