
 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

14 maj 2017 r. 

 
 

NIEDZIELA 14 maj, V NIEDZIELA WIELKANOCNA    KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFI 
7.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski  

z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Bożą w pewnej intencji. 
10.30 Dziękczynna od dzieci z klasy III szkoły podstawowej za dar Eucharystii w I rocznicę tegoż Sakramentu 
16.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
16.30 Dziękczynna za 85 lat życia Alfreda Gaszka z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą / Te Deum/ 

PONIEDZIAŁEK 15 maj  
 

17.30 
18.00 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
1/ Za + Józefa Graniecznego we wspomnienie urodzin - od córek z rodzinami. 

 2/ Za + męża Bronisława Kiszka w 10 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, dziadków, wszystkich   
      ++ z rodzin Kiszka, Wałach, Niczek, Marcol, Figura, dusze w czyśćcu cierpiące. 
3/ Za + Jadwigę Kiszka od pielgrzymów. 
 

WTOREK 16 maj , ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prezbitera i męczennika, patrona Polski 
 

17.30 
18.00 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE i MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
1/ Za ++ Łucję i Maksymiliana Gajda, syna Stanisława, zięcia Jerzego Kura, ++ Agnieszkę i Pawła Korecki,    
     zięcia Józefa, Jerzego Majnusz, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 2/ Za + Tadeusza Niewrzoł w rocznicę śmierci, ++ rodziców Teodozję i Józefa Niewrzoł, ++ teściów  
     Helenę i Huberta Blazel, + szwagra Szczepana Widera. 

 3/ Za + Eugeniusza Dedek od sąsiadów. 
 

ŚRODA 17 maj  
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich 

7.30 1/ Za + Józefa Buchalika, jego rodziców, brata Jana, Helenę i Jana Warmuła, ++ z rodzin Dedek  
     i Kolarczyk. 

 2/ Za ++ rodziców Huberta i Gertrudę Miera, Annę i Teresę Miera, ++ dziadków, dusze w czyśćcu cierp. 
 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

CZWARTEK 18 maj 
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 1/ Za ++ rodziców Stanisława i Otylię Szymura, Wiktora i Elżbietę Kolarczyk, ++ dziadków, Józefa     
     Kolarczyk, Mariusza Morciniec, Anastazję Lamche i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

PIĄTEK 19 maj 
 

17.30 
18.00 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
1/ Za + Otona Pańczyk w I rocznicę śmierci. 

 
19.00 

2/ Za + Joachima Polnik w I rocznicę śmierci. 
W intencji młodzieży naszej parafii 

SOBOTA 20 maj  
 

7.00 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

7.30 Za ++ Jadwigę i Ludwika Choroba, syna Huberta, Gertrudę i Augustyna Dzierżęga, Agnieszkę, Marię  
i Alojzego Cyran, Antoniego Baszczok, ++ dziadków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

NIEDZIELA  21 maj, VI NIEDZIELA WIELKANOCNA    KOLEKTA NA PRACE REMONTOWE PRZY NASZYM KOŚCIELE 
7.30 Dziękczynna w intencji ks. Pawła Szolonka z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

10.30 W intencji dzieci w dniu ich I Komunii świętej, z prośbą o opiekę Bożą dla nich, ich rodziców oraz 
rodzeństwa. 

15.45 Nabożeństwo dziękczynne Dzieci Pierwszo-komunijnych i nabożeństwo majowe. 
16.30 Do Opatrzności Bożej i matki Bożej Częstochowskiej z okazji 60-tych urodzin Zofii Strupowskiej i 40-tych 

urodzin syna Sławomira z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże 
błogosławieństwo / Te Deum /. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 V NIEDZIELA WIELKANOCNA  

 

14 maj 2017 r.   
1. Kolekta dzisiejszej i przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na dalsze prace remontowe w naszej 

parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary. 
2. Zapraszam na nabożeństwa majowe. Uczcimy Maryję Matkę Jezusa pieśnią i modlitwą 

szczególnie litanijną. Nabożeństwa majowe są każdego dnia o 17.30, a w niedziele i uroczystości 
o 16.00; sobota o 16.30. Zapraszam do licznego udziału dzieci i młodzież oraz dorosłych. 

3. Za tydzień dzieci klas II przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.  Próba liturgiczna będzie  
w piątek o 15.30. Spowiedź dla dzieci w sobotę o 9.00 /grupa I/ i 9.45 /grupa II/. Uroczystość 
komunijna w niedzielę na mszy św. o 10.30. Blisko 70 dzieci przystępuje do Stołu Pańskiego  
w bieżącym roku. polecajmy ich w naszej modlitwie. Niech Eucharystyczna Uczta na zawsze 
połączy te dzieci i ich rodziny z Jezusem Zmartwychwstałym. 

4. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Na zakończenie nabożeństwa majowego odmówimy 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

5. Młodzież zapraszam na mszę św. w piątek o 19.00. Zbliżający się koniec roku szkolnego jest 
niewątpliwą okazją, aby w bliskości Boga go przeżywać.   

6. W piątek rocznicę swoich urodzin obchodzi Ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o naszym 
biskupie w swoich modlitwach. 

7. W tym tygodniu również Ks. Paweł Szolonek będzie obchodził swoje urodziny. Msza św. w Jego 
intencji będzie w przyszłą niedzielę o 7.30. Zapraszam do licznego udziału, modlitwy. Życzymy 
ks. Pawłowi wielu łask oraz  zdrowia.  

8. W przyszłą niedzielę w katedrze o 12.00 będzie świętowanie jubileuszy małżeńskich. W imieniu 
organizatorów zachęcam małżonków-jubilatów do wzięcia w niej udziału.  

9. Zapraszam Róże Różańcowe z Suminy do przewodniczenia w tym tygodniu (środa, czwartek) 
modlitwie różańcowej. 

10. Obchody liturgiczne tygodnia : 
 Wtorek – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prezbitera i męczennika, patrona Polski; 
 Czwartek – wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika; 
 Sobota – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera. 

11. Jutro 15 maja - od godz. 7.00 przyjmowane będą intencje mszalne na II półrocze tego roku. 
Intencje proszę mieć wypisane na kartkach - każda intencja na osobnej kartce. Będzie też 
możliwość zamówienia intencji w poniedziałek po Mszy św. wieczornej oraz w dniach  
i godzinach, kiedy jest czynna kancelaria parafialna. 

12. 3 czerwca 2017 r. w Turzy Śląskiej będzie kolejny regionalny dzień skupienia dla członków  
i sympatyków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Zapisy u zelatorki. Jak co roku zapewniony jest 
przewóz do Turzy oraz powrót. Zapraszam. 

13. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, L`Osservatore Romano, WPiS, ChiT 
–Chrystus i Ty;  nowy numer Drogi dla młodzieży oraz Misyjne Drogi. 

14. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.   
15. Nasza rowerowa Pielgrzymka Rodzin do MB Pokornej w Rudach jest planowana na 10. czerwca 

br.  Serdecznie zapraszam całe rodziny. Początek w Rudach o 11.00. Zapraszam również 20 
czerwca br. na pielgrzymkę parafialną do naszego diecezjalnego sanktuarium MB Fatimskiej  
w Turzy Śląskiej. Zapisy będą w czerwcu w zakrystii. 

16. Przed nami wybory do Rady Duszpasterskiej. Proszę wypisać na kartce imię i nazwisko osoby, 
którą chcecie mieć w Radzie i kartki wrzucić do skrzynki przy gazetach. W niedzielę 28 maja  
będą głosowanie podczas mszy św. niedzielnej. Szczegóły w kolejna niedzielę. 

17. Zapraszamy osoby zainteresowane owocami II Synodu Archidiecezji Katowickiej na posynodalne 
rekolekcje w dniach 9-11 czerwca 2017 w domu rekolekcyjnym w Brennej. Poprowadzi je ks. 
Grzegorz Strzelczyk. Rekolekcje będą poświęcone synodalnym uchwałom - zwłaszcza duchowym  
i duszpasterskim intuicjom w nich zawartym. Zapisy w Brennej tel. 519 546 420. 

18. Od 19 maja na ekranach kin można oglądać wyjątkowy film: „Teraz i w godzinę śmierci”. To wielka 
opowieść o sile modlitwy różańcowej, splecionych z nią losach świata i losach pojedynczych ludzi. 
Produkcja powstawała na czterech kontynentach przez kilka lat. Ukazuje ona, że różaniec to 
modlitwa, dzięki której na świecie dzieją się rzeczy niezwykłe… poszukajmy kina by obejrzeć ten film 
i podzielmy się tą wiadomością z innymi. 


