
 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
12 listopad 2017 r. 

 

 
 

NIEDZIELA 12 listopad XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA POTRZEBY REMONTOW NASZEJ PARAFII   
7.30 

 

Do Matki Bożej Częstochowskiej z prośbą o dar zdrowia dla ojca z okazji 80 urodzin i brata z okazji 
55 urodzin oraz dalszą opiekę Bożą dla nich i całej rodziny. 

10.30 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej jako dziękczynienie za otrzymane łaski,  
a szczególnie łaskę zdrowia w rodzinie Gembalczyk. 

16.30 Do Bożej opatrzności i NMP z podziękowaniem za otrzymane łaski i przeżyte 70 lat Marii Golasik  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny / Te Deum/. 

PONIEDZIAŁEK 13 listopad, wspomn. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystiana, pierwszych męcz. Polski 
                    Różaniec o silną wiarę  w rodzinach 

18.00 1/ Za + męża Damiana Bichler, ++ dziadków z obu stron, ++ Anielę, Reginę, Franciszka, Józefa 
Bichler, ++ Marię Śmigłowski, Ewalda Lamża, Rudolfa Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za + Martę Liszka od mieszkańców ul. Zatoka. 

 3/ Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Bertę i Władysława Knapik, ++ teściów Łucję i Józefa 
Walecki, ++ dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące. 

WTOREK 14 listopad  
               Różaniec o trzeźwość w rodzinie 

18.00 1/ Za + Jana Koźlik w 25 rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, syna Zygmunta, ++ rodziców Albertynę 
Koźlik, dwóch zięciów, ++ z rodzin Koźlik, Miera, Andrzejak. 
2/ Za + Krystynę Andrzejak na pamiątkę urodzin. 

 3/ Za + żonę Genowefę Jureczko na pamiątkę urodzin, rodziców Franciszkę i Konrada Jureczko, 
teściów Annę i Franciszka Haizyk, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
ŚRODA 15 listopad  
              Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich 

7.30 1/ Za + Emilię Mitko, męża Leona, siostrę Angelę Mazurek i ++ rodziców. 
2/ Za + Hildegardę Dedek , męża Józefa, syna Eugeniusza. 

CZWARTEK 16 listopad  
              Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 Za ++ rodziców Bertę i Emila Smolorz, Franciszka i Marię Lojek, Łucję i Gintra Nowak, Alfreda  
i Patryka Smolorz, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

PIĄTEK 17 listopad, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
               Różaniec o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata 

18.00 1/ Za + Patryka Chrószcz w 5 rocznicę śmierci, Helenę i Gintra Mura, Pawła Kosteczko, Marię 
Chrószcz i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za + męża Tadeusza Sikora, jego rodziców Wincentego i Elżbietę Sikora, teściów Eugeniusza  
i Mariannę Stępnik oraz szwagrów Edwarda i Henryka. 

SOBOTA 18 listopad, wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy i męczennicy  
 

7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
7.30 Za ++ rodziców Genowefę i Stanisława Żok, brata Piotra Żok, za ++ dziadków z obu stron, dwóch 

szwagrów, za + Henryka Burda, Alojzję Romański i za ++ z pokrewieństwa. 
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 

NIEDZIELA 19 listopad XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA POTRZEBY ARCHIDIECEZJI 
 

 
 
 

7.30 W intencji Aleksandry i Grzegorza z okazji urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

10.30 Z okazji święta św. Cecylii Patronki organistów i chórzystów o błogosławieństwo Boże dla 
chórzystów chóru „MAŁGORZATA”, za ++ członków chóru „MAŁGORZATA”; w intencji muzycznego 
zespołu  dziecięcego.  

16.30 W intencji ministrantów i lektorów z okazji ich Patrona św. Tarsycjusza 



 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  

 
 

12 listopad 2017 r.   

 

1. Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w modlitwie  
o naszych braciach i siostrach prześladowanych za wiarę. 

2. Kolekta dzisiejszej jest przeznaczona na cele remontowe Parafii, a przed kościołem zbiórka na 
Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w potrzebie. W przyszłą niedzielę ofiara na potrzeby 
archidiecezji. Bóg zapłać za złożone ofiary.  

3. W przyszłą niedzielę(19.XI) w naszej archidiecezji będziemy przeżywać jako Dzień Muzyki 
Liturgicznej.  

4. Obchody liturgiczne tygodnia : 
 poniedziałek – wspomn. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 

pierwszych męczenników Polski; 
 wtorek – wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy; 
 środa – wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła; 
 czwartek – wspomnienie Rocznicy poświęcenia rzymskich Bazylik św. Apostołów 

Piotra i Pawła;  wspomnienie św. Gertrudy dziewicy oraz św. Małgorzaty Szkockiej; 
 piątek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy; 
 sobota – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; Patronki 

młodzieży. 
5. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego. 
6. Zapraszam do prowadzenia różańca przed mszami świętymi Róże Różańcowe z Bogunic. Dziękuję 

za modlitwy  w minionym tygodniu. 
7. W przyszłą niedzielę o 10.30 zostanie odprawiona msza święta w intencji chóru Małgorzata oraz 

dziecięcego zespołu muzycznego z okazji patronalnego święta św. Cecylii, a o 16.30 w intencji 
ministrantów  i lektorów naszej Parafii. 

8. Zapraszam rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania na spotkanie we wtorek: 
najpierw na mszę św. o 18.00; potem spotkanie w salce katechetycznej. 

9. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian. 

10. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego, Małego Gościa, Apostolstwo Chorych. „Droga” dla 
młodzieży, O`Losservatore Romano. Polecam. 

11. Nauki Przedślubne w naszej parafii będą od 16-19 listopada 2017r. Katechezy przedmałżeńskie: 
godz. 17:00; dzień skupienia dla narzeczonych: niedziela o 13.00. 

12. Na ekrany kin od 17 listopada br wchodzi jeden z najgłośniejszych chrześcijańskich filmów 
fabularnych w historii „Sprawa Chrystusa”. Opowiada on prawdziwą historię amerykańskiego 
dziennikarza śledczego i ateisty podejmującego się przeprowadzić dziennikarskie śledztwo które 
odpowie na pytanie, czy zmartwychwstanie Chrystusa naprawdę miało miejsce. Gorąco zachęcam. 

13. W  o 18.00 zapraszam na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Poruszać będziemy tematy 
Adwentu, okresu Bożego Narodzenia i Programu Duszpasterskiego 217/2018. 

  
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad: 
Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, 
popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych 
religii . 

 

  


