
 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
16 lipiec 2017 r. 

NIEDZIELA 16 lipiec, XV NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA POTRZEBY REMONTOWE W NASZEJ PARAFII 
7.30 W intencji Parafian. 

10.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny 
Jana i Ireny. 

16.30 W intencji Adama o łaskę zdrowia po przebytej operacji.  
PONIEDZIAŁEK  17 lipiec  
               Różaniec o silną wiarę  w rodzinach 

 18.00 1/ Za ++ rodziców Elżbietę i Wiktora Kolarczyk, brata Józefa Kolarczyk, Anastazję Lamche, Mariusza   
     Morciniec, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kolarczyk i Granieczny, ++ sąsiadów. 
2/ Za + babcię Agnieszkę Tkocz w pamiątkę urodzin, męża Wiktora, brata Antoniego, ojca Joachima   
     Klimsza, + Jana Krentosz, żony Annę i Paulinę, ++ z pokrewieństwa oraz ++ kapłanów. 

 3/ Za + Krzysztofa Osadzin w rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów, Anielę i Pawła Mandrysz,   
     Emę i Tadeusza Sadowskich, Franciszka Łata, Jerzego i Leona Musioł i ++ z pokrewieństwa. 

WTOREK 18 lipiec 
               Różaniec o trzeźwość w rodzinach 

18.00 1/ Za + Leona Musioł od szwagra Stanisława z żoną. 
2/ Za + męża Tadeusza Widera na pamiątkę urodzin, rodziców Annę i Maksymiliana Niewrzoł,    
     Anielę i Rudolfa Widera, ich dzieci, Bogusława Węglorz, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa i dcc. 
3/ Za + Jana Perenc, rodziców z obydwu stron, Bolesława Perenc, Marię Kurzydło, Marię i Alojzego   
     Kusma, Krystynę i Bolesława Węglorz, Stanisława i Henryka Kolorz, Halinę i Jerzego Ulczok,    
     Andrzeja Szlosarek i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. 

 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
ŚRODA 19 lipiec 
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich 

7.30 1/ Za + Pawła Nastuła, córkę Katarzynę Opolony, ++ rodziców Franciszkę i Jana Brachman,  
     ++ Augustynę i Franciszka Nastuła, ++ z rodzin Brachman i Nastuła. 
2/ Za + Irenę Kołek na pamiątkę urodzin. 

CZWARTEK 20 lipiec 
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Henryka i Elfrydę Jonderko. 
9.00 
9.30 

Spowiedź dla chorych i starszych Parafian 
Msza św. w intencji chorych i starszych Parafian  

PIĄTEK 21 lipiec 
                         Różaniec o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata 

18.00 1/ Za ++ Martę i Józefa Szymik, zięcia Rudolfa, Annę i Emila Cyran, wnuka Adama, zięcia Joachima  
     i Henryka, ++ z rodzin Koźlik, Szymik, Cyran. 
2/ Za + Annę Procek, męża Jana oraz ++ i zaginionych z rodziny Klimek, Lassok, Procek, Schneider  
     i Kubeth oraz ++ Siostry zakonne, które pracowały w naszej parafii. 

 3/ Za + Jana Procek od rodziny Zdrzałek. 
SOBOTA 22 lipiec , ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY 

7.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
7.30 Za + Kornelię Siodmok w II rocznicę śmierci, jej ++ rodziców Krystynę i Eryka oraz  

++ z pokrewieństwa Paszenda, Siodmok, Skuta, Mrozek i Rzeszutek. 
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 

NIEDZIELA 23 lipiec, ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW.MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY   
7.30 ………………………………………………………….. 

10.30 1/ SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN 
2/ Do Miłosierdzia Bożego i MB Nieustającej Pomocy o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Urszuli 
z okazji 60 rocznicy urodzin oraz zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny. 

16.00 NIESZPORY ODPUSTOWE 
16.30 …………………………………………………………… 



 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
XV NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

16 lipiec 2017 r.  
 

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na dalsze prace remontowe w naszej parafii. Przy wychodzeniu  
z kościoła składamy ofiarę na poszkodowanych w wyniku wichury. Bóg zapłać za złożone ofiary 

2. W najbliższą niedzielę nasz Parafialny Odpust ku czci św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy - 
Patronki całej parafii. Zapraszam na Sumę Odpustową o 10.30, zaś popołudniu o 16.00 na Odpustowe 
Nieszpory. Proszę panów do niesienia baldachimu w czasie procesji na Sumie. Zapraszam dzieci 
komunijne w strojach, panie i panów w strojach ludowych. Mszy św. odpustowej będzie 
przewodniczył i kazanie wygłosi ks. bp Marek Szkudło. 

3. Dzień Odpustu Parafialnego dawniej gromadził licznych wiernych nie tylko parafii odpustowej, ale  
i okolicznych parafii. Wierni zbierali się chętnie w kościele, gdyż mogli w tym dniu zyskać odpust – 
czyli darowanie kary czyśćcowej za grzechy - swoje lub zmarłych - które zostały już odpuszczone  
w spowiedzi. Tak jest i dzisiaj, gdy chodzi o znaczenie Parafialnego Odpustu. Dlatego zapraszam do 
udziału w spowiedzi przed naszym Odpustem, zaś w samym dniu Odpustu zapraszam do przyjęcia 
komunii świętej – Ciała Chrystusa, wzbudzenia intencji za kogo pragnę ofiarować czyn odpustowy, 
być wolnym od przywiązania do grzechu, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. 

4. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. w tygodniu. Zapraszam do spowiedzi w tych godzinach 
także młodzież i dzieci. 

5. W poniedziałek po Odpuście o 7.30 – co już jest wieloletnią tradycją - msza św. w intencji zmarłych 
Parafian oraz zmarłych kapłanów i sióstr zakonnych posługujących kiedyś w naszej parafii.  

6. W czwartek (20 lipca) z okazji Odpustu Parafialnego Dzień Chorych. Zapraszam drogich chorych  
i starszych parafian na mszę św. o 9.30. Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi. Po mszy św. jak 
każdego roku spotkanie przy stole w salce. 

7. Osoby, które przyjmą podczas Dnia Chorych sakrament Namaszczenia Chorych proszę, aby zostawiły  
w koszyczku przy ołtarzu św. Barbary swoje dane (imię i nazwisko oraz adres). 

8. Odwiedziny chorych i starszych Parafian będą w piątek 21 lipca przed Odpustem. Chorych zgłaszamy  
w zakrystii. Będzie dwóch kapłanów. 

9. Zachęcam przebywających na urlopach Parafian do nawiedzenia miejsc świętych, sanktuariów, 
zapraszam do udziału w rekolekcjach zamkniętych. Terminy rekolekcji w gablotce. Udając się  
w podróż zadbajmy, by być w stanie łaski uświęcającej: przystąpmy do spowiedzi i komunii świętej.  

10. Obchody liturgiczne tygodnia : 
 wtorek – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera ; 
 czwartek –   wspomnienie św. Czesława, prezbitera; 
 piątek – wspomnienie św. Apolinarego, bpa i męcz., wspomnienie św. Wawrzyńca                      

z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła; 
 sobota – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY. 

11. W tym tygodniu zapraszam Róże Różańcowe z Bogunic do przewodniczenia przed mszami modlitwie 
różańcowej. Dziękuję za modlitwę w ubiegłym tygodniu. 

12. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, L`Osservatore Romano, WPiS, Miłujcie 
się! nowy numer Drogi dla młodzieży. Jest nowy numer Apostolstwa Chorych. 

13. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.   
14. Dziękuję wszystkim parafianom, którzy pospieszyli z natychmiastową pomocą rodzinom dotkniętym 

skutkami trąby powietrznej, która przeszła przez naszą parafię. Dziękuję parafianom za pomoc  
w porządkowaniu terenu kościoła i parafii. Dziękuję także za składane dzisiaj ofiary na pomoc 
poszkodowanym. 

 
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec: 
 
Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu 
ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz 
piękno życia chrześcijańskiego. 


