
 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

3 wrzesień 2017 r. 

 

NIEDZIELA 3 wrzesień, XXII NIEDZIELA ZWYKŁA   KOLEKTA NA POTRZEBY ARCHIDIECEZJI 
7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca. 

10.30 Dziękczynna za tegoroczne urodzaje, zbiory i błogosławieństwo w pracy. 
16.00 NIESZPORY NIEDZIELNE 
16.30 W intencji Hanny Badura, Wiktorii Perenc, Zuzanny  ubanko i Tomasza Wróblewskiego  przyjmujących 

sakrament Chrztu św. o Boże błogosławieństwo dla nich i ich bliskich. 
PONIEDZIAŁEK 4 wrzesień 
               Różaniec o silną wiarę  w rodzinach 

9.30 O dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla uczniów , nauczycieli i wychowawców z okazji 
rozpoczynającego się Nowego Roku Katechetycznego i Szkolnego. 

 18.00 1/ Za ++ rodziców Joannę i Jana Weczerek, brata Pawła, męża Jerzego, Marię i Emila Habram, Józefa 
Góreckiego, pokrewieństwo Weczerkowe, Habramowe i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za ++ Agnieszkę i Józefa Buczek, Annę i Emila Kłosek, Józefa i Roberta Kłosek, Helenę Koźlik, ++ dziadków, 
++ z pokrewieństwa. 

 3/  Do Miłosierdzia Bożego w intencji + córki Teresy Kuśka, + Beaty Hanusek na pamiątkę ich urodzin, syna 
Jana Kieś, ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa. 

WTOREK 5 wrzesień 
               Różaniec o trzeźwość w rodzinie 

18.00 1/  Za + Edmunda Mańka, ++ rodziców Różę i Wiktora, Annę i Emanuela Kaszta, ++ z pokrewieństwa Mańka, 
Kaszta, Kuczka. 
2/ Za + męża Zdzisława Puk w 14 rocznicę śmierci, ojca Józefa, teścia Juliana, ++ z pokrewieństwa i dcc. 

 3/ Za + Alojzego Franosz, syna Konrada, ++ teściów, rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa Nowak – 
Franosz i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
ŚRODA 6 wrzesień 
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich 

7.30 1/ Za + Romana Fus, Annę i Antoniego Szulc, Otona Pańczyk, 3 szwagrów, bratową, wszystkich ++ z rodzin 
Szulc, Fus i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 2/ Za ++ rodziców Helenę i Jana Machnik, za + zięcia Henryka Kotyrba, rodziców Marię i Pawła, brata 
Eugeniusza, siostrę Renatę, ++ dziadków Bertę i Karola Przygoda, Paulinę i Augustyna Machnik i za  
++ z pokrewieństwa Machnik, Przygoda, Kotyrba. 

CZWARTEK 7 wrzesień 
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 Za + Feliksa Fojcik w rocznicę śmierci, + syna Franciszka, matkę Wiktorię, ++ z pokrewieństwa Fojcik  
i Kolarczyk, dusze w czyśćcu cierpiące. 

PIĄTEK 8 wrzesień ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 
                         Różaniec w intencji o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata 

18.00 1/ Za + Ernesta Błaszczok w I rocznicę śmierci. 
2/ Za + Feliksa Balasa, córkę Irenę, zięcia Jana, Gertrudę Nastuła, za ++ rodziców, dziadków i teścia, Rozalię 
Knorr, za ++ szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

19.00 Msza św. w intencji młodzieży naszej Parafii 
SOBOTA 9 wrzesień 

7.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
7.30 Za + Franciszka Wiechuła, jego rodziców: Gertrudę i Leona Wiechuła, ++ rodzeństwo, oraz ++ Annę, Józefa  

i Jana Markiefka, dusze w czyśćcu cierpiące. 
12.00 W INTENCJI NOWOŻEŃCÓW: KRZYSZTOFA KOWALCZYKA – DARII PAWLICZEK 
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 

NIEDZIELA 10 wrzesień, XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA   KOLEKTA NA POTRZEBY REMONTOWE NASZEJ PARAFII 
7.30 Do Opatrzności Bożej i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla 

Teresy z okazji urodzin. 
10.30 Do MB Nieustającej Pomocy i św. Barbary z podziękowaniem za przeżyte 90 lat Antoniego Jureczko z prośbą 

o zdrowie i dalszą opiekę Bożą / Te Deum/ 
16.00 NIESZPORY NIEDZIELNE 
16.30 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny z okazji 10 

rocznicy ślubu Sabiny i Krzysztofa. 



 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  

 
 

3 wrzesień 2017 r.  

 
 

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

2. Pierwsza niedziela września jest dla nas dziękczynieniem za Bogu za tegoroczne zbiory. Przy każdej 
mszy św. śpiewamy Bogu dziękczynne Te Deum laudamus.  

3. Zapraszam o 16.00 na Nieszpory niedzielne. 
4. Dziś też w Katedrze katowickiej – Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie. 
5. Jutro rozpoczyna się rok szkolny i katechetyczny. Msza św. z okazji rozpoczęcia roku 

katechetycznego i szkolnego jutro o 9.30. Dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole po mszy św. 
zostaną poświęcone przybory szkolne i tornistry.  

6. W przyszłą niedzielę pielgrzymka do Matki Bożej Uśmiechniętej do Pszowa. Pożegnanie 
pielgrzymów o 7.00, zaś powitanie powracających około 16.30. Zachęcam do licznego udziału  
w pielgrzymce. Zapraszam młodzież, starsze dzieci i dorosłych. Podczas pielgrzymki śpiewamy pieśni  
i modlimy się wspólnie różaniec. Zachęcam do odważnego włączenia się w modlitwę. Zanosimy do 
Matki Bożej prywatne intencje. Pamiętajmy też o sprawach Parafii, Ojczyzny, naszych chorych. Niech 
pielgrzymowanie do Matki Bożej Uśmiechniętej stanie się na powrót naszym przepięknym 
zwyczajem znanym nie tylko z opowiadań starszych, ale naszym osobistym przeżyciem. Jak zawsze  
w drodze powrotnej - w Dąbrowach odpoczynek - i „słodka chwila”. Spotkajmy się w Pszowie! 

7. Uczniów i uczennice gimnazjum niech potraktują pielgrzymkę pszowską jako pierwszy krok  
w przygotowaniu do bierzmowania. Zapraszam szczególnie rodziców gimnazjalistów.  

8. Zapraszam do spowiedzi przed pielgrzymką codziennie pół godziny przed mszą świętą. 
9. W piątek o 19.00 msza św. dla młodzieży naszej parafii. Przed mszą okazja do spowiedzi. Zapraszam 

gimnazjalistów, uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, młodzież pracującą, studentów. 
10. Obchody liturgiczne tygodnia: 

   poniedziałek – wspomnienie bł. Dziewicy i męczennicy Marii Stelli i Towarzyszek; 
   wtorek  – wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, zakonnicy; 
   czwartek – wspomnienie św. Melchiora Grodzieńskiego, prezbitera i męczennika;             

wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera; 
   piątek – 8.sierpnia: ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY; w tym dniu 

odmówimy „Akt poświęcenia Kościoła Archidiecezji Katowickiej Niepokalanemu Sercu 
Maryi”. Zapraszam do udziału w tym wydarzeniu całe rodziny, całą Parafię. 

   sobota – wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera. 
11. W tym tygodniu zapraszam Róże Różańcowe z Suminy do przewodniczenia przed mszami modlitwie 

różańcowej. Dziękuję za modlitwę w ubiegłym tygodniu. 
12. Pielgrzymka tegorocznych bierzmowańców do katedry „Święto bierzmowanych”  z okazji święta św. 

Stanisława Kostki w sobotę 16 września. Początek o 9.30 w katedrze, zakończenie o 13.00.   
13. W najbliższą sobotę o 8.30 zapraszam do salki katechetycznej kandydatów na ministrantów. Rodziców 

proszę o zachęcenie swoich chłopców do służby przy ołtarzu. 
14. Dzieci Maryi spotykają się w sobotę o 10.00. 
15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. 
16. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.   
 
 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień: 
 

Za nasze parafie, aby ożywione duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary  
i dawania świadectwa miłosierdzia.  


