
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
31 grudzień 2017 r.

NIEDZIELA   31 grudzień  ,   ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII

   7.30 W intencji rodziny Procek do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski otrzymane
w roku 2017 i z prośbą o Boże błogosławieństwo w 2018 roku.

10.30 Dziękczynna  w  intencji  Kapłanów  posługujących  w  naszej  parafii  z  prośbą  
o błogosławieństwo, potrzebne łaski, siły i zdrowie na dalsze lata służby.

16.30 W intencji Parafian oraz ++  Parafian w 2017 roku  
PONIEDZIAŁEK 1 styczeń   UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  KOLEKTA NA WŚSD

7.30 W intencji Parafian
10.30 Za + Tadeusza Frączyk w drugą rocznicę śmierci.
16.30 Dziękczynna za opieką Bożą za wstawiennictwem MB Częstochowskiej i Fatimskiej  

z prośbą o łaskę zdrowia w rodzinach Gembalczyk i Lelowicz.
WTOREK 2 styczeń,  wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjansu, bpów i dK
                        Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach  

18.00 1/ Za + Andrzeja Grzenia w I rocznicę śmierci.
2/ Za + Damiana Bichler,  ++ dziadków z obu stron, ++ Anielę,  Reginę, Franciszka,
Józefa Bichler, ++ Marię Śmigowski, Ewalda Lamża, Rudolfa Cyran i dusze w czyśćcu
cierpiące.

ŚRODA 3 styczeń
                       Różaniec  o odsuniecie zapowiedzi fatimskich

7.30 1/ Za ++ z ofiar ze skarbonki.
2/ Za + Karola Kawik w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, Jana Mrozek na 
pamiątkę urodzin, za ++ z pokrewieństwa Kawik, Figura, Mrozek.

CZWARTEK 4 styczeń
                        Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele

7.30 Do Jezusa Chrystusa Jedynego i Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów oraz o 
liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

PIĄTEK 5 styczeń
               Różaniec  o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata

7.30 Za żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci; oraz o dobre życie i dobrą
śmierć dla wszystkich ludzi.
NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

18.00 Za + Jadwigę Kocur od sąsiadów.
SOBOTA 6 styczeń, UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  KOLEKTA NA MISJE

7.30 Do Niepokalanego Serca NMP w intencji Parafian 
10.30 O Boże błogosławieństwo dla Mikołaja  i Aleksandra Kupka z okazji urodzin.
16.30 Za + Alojzego Magiera w I rocznicę śmierci,  ++ rodziców Zofię i Izydora Magiera,  

++ teściów, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA 7   styczeń,   NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO   KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII

   7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej Parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca.
10.30 Do Opatrzności Bożej, Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa w int. Aurelii Oklesińskiej.
16.30 W intencji Natalii Pawelec i Tymoteusza Machulak przyjmujących sakrament Chrztu

św.  o  Boże  błogosławieństwo  dla  nich  ich  rodziców,  rodziców  chrzestnych,
rodzeństwa i bliskich.



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE     NIEDZIELA
ŚWIĘTO ŚW.RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

31 grudzień 2017 r.  

1. Dziś Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Równocześnie
jest to ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszam Parafian na
mszę  św.  o  godz.  16.30, a  po  niej  na  uroczyste  nabożeństwo
ekspiacyjne  i  dziękczynne.  Odpust  zupełny  zyskuje  każdy,  kto
spełnieniu  zwykłych  warunków  odmówi  pobożnie  i  publicznie
hymn „Ciebie, Boga wysławiamy”.

2. Kolekta  dzisiejszej  niedzieli  na  potrzeby  Parafii.  Bóg  zapłać za
złożone ofiary.

3. Jutro  pierwszy  dzień  roku  2018  –  Uroczystość  Świętej  Bożej
Rodzicielki  Maryi.  Msze  św.  jak  w  niedziele.  Jest  to  również
Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

4. Rozpocznijmy Nowy Rok obecnością na mszy świętej. Oby nie było
takich,  którzy  zaczną  go  bez  Boga!  Kolekta  w Nowy Rok przeznaczona  jest  na  Wyższe  Śląskie
Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za złożone ofiary.

5. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek o 7.30 msza św. w intencji
kapłanów  i  o  nowe  powołania;  w  I  piątek  po  porannej  mszy  św.  nabożeństwo  do  NSPJ,  
a w I sobotę o 7.00 wystawienie i różaniec pierwszosobotni.

6. W sobotę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominającą misterium objawienia się
Słowa wcielonego całemu światu. W tym dniu kolekta przeznaczona jest na misje.

7. Na 6 stycznia dzieci wraz z opiekunami przygotowały Orszak Trzech Króli. Początek o 14.00 Miejsce
zbiórki: Nowa Wieś – przy sklepie „Bartek”; Sumina – przy Nowym Cmentarzu; Bogunice – przy
szkole  i  Lyski  parking przy kościele.  Zapraszam do licznego udziału.  Przed salką  jasełka,  potem
procesja do kościoła z kolędowaniem i adoracja żłóbka.

8. Obchody liturgiczne tygodnia :
   Poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI; 
   Wtorek – wspomnienie św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i doktorów Kościoła ;
   Sobota – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

9. Zapraszam  do  prowadzenie  różańca  przed  mszami  Róże  Różańcowe  z  Suminy.  Dziękuję  za
prowadzenie różańca w ubiegłym tygodniu.

10. Nauka chrzcielna w sobotę 6 stycznia po mszy św. popołudniowej ( 17.30).

11. Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się
        21 stycznia 2018 r. Początek o godz. 14.30. Serdecznie zapraszam.

12. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.
13. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego, Małego Gościa, Apostolstwo Chorych. „Droga” dla

młodzieży, O`Losservatore Romano oraz ChiT (program duszpasterski na 2017/18), WPiS.
14. KOLĘDA: Lyski  

3.1.2018 ul. Bogunicka / od końca/
4.1.2018 ul. Krótka i Wygony – od początku
5.1.2018 ul. Bogunicka /blok/ i Sikorskiego /od p. Kostka do p. Warmuła/

        Kolęda na ul. Dworcowej w Suminie będzie 19. stycznia, zaś na „Farskim” 
       w Lyskach 20 stycznia.
15. Raz jeszcze dziękuję za tegoroczne prace przy stajence wszystkim zaangażowanym, jak również za

podarowane  choinki.  Dziękuję  także  dzieciom  za  program  przed  Pasterką  i  chórowi  za  występ  
z kolędami.
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