
 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
27 czerwiec  2021 r.

NIEDZIELA  27   czerwca , XIII NIEDZIELA ZWYKŁA                      KOLEKTA NA  POTRZEBY  NASZEJ PARAFII                                    

    7.30 W intencji Parafian
10.30 ??????????????????????????????????????
16.00 NABOŻEŃSTWO CZERCOWE
16.30 W  intencji  Oliwiera  Adamczyk  w  I  rocznicę  urodzin,  jego  rodziców  i  chrzestnych  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski.
PONIEDZIAŁEK  28 czerwiec , wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męczennika
                     Różaniec o silną wiarę w rodzinach

18.00 1/ Za + Księdza Pawła Szolonka, jego ++ rodziców

2/ Za ++ w czyśćcu cierpiace.
WTOREK 29 czerwiec , UROCZSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA   KOLEKTA ŚWIETOPIETRZE

                     Różaniec o trzeźwość  w rodzinach

18.00 Msza św. 30-dniowa za: ++ Elżbietę Wolnik, Małgorzatę Kotyrba, Erwina Kuśka, Lucynę Cyran,
Irenę Krybus, Janusza Pszczółka.

ŚRODA  30 czerwiec
                    Różaniec  o  odsunięcie zapowiedzi fatimskich

7.30 Za  +  męża   Ewalda  Lamża  w  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców  Marię  i  Pawła,  Zofię  i  Henryka
Wieczorek,  szwagra Eryka Lamża,  Marię Śmigowski,  Damiana Bichler,  ++ z pokrewieństwa,  ++
sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK  1 lipiec
                    Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

7.30 1/ Do Jezusa Chrystusa Jedynego i Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów oraz o liczne 
i święte powołania kapłańskie i zakonne.
2/ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK 2 lipiec  
                      Różaniec o Boże Miłosierdzie za nas i całego świata

18.00 1/ Za + Tadeusza Kostka w I rocznicę śmierci.
2/ Za ++ w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA 3 lipiec, ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO TOMASZA, APOSTOŁA

7.00 RÓŻANIEC WYNAGRADZAJACY NSM  wraz z rozważaniami
7.45 Ku czci Niepokalanego Serca NMP 

NIEDZIELA  4   lipiec , XIV NIEDZIELA ZWYKŁA                                       KOLEKTA NA  POTRZEBY  NASZEJ PARAFII                        

    7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej Parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca.
10.30 …………………………………………………………………………………….
16.30 Intencji  dzieci  przyjmujących  Sakrament  Chrztu  św.:   Olafa  Paszenda,  Marty  Mainczyk,

Wojciecha Kachel,  Julii  Strzempek , Kamila Kosteczko o Boże błogosławieństwo dla nich, ich
rodziców i chrzestnych



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

27 czerwiec  2021 r. 

1. Kolekta dzisiejszej i przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii,
natomiast. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

2. W tym tygodniu zapraszam  do prowadzenia różańca Róże z Nowej Wsi. Dziękuję za
modlitw w ubiegłym tygodniu.

3. Obchody liturgiczne tygodnia:
 poniedziałek – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika;
 wtorek – UROCZYSTOŚĆ ŚW APOSOŁÓW PIOTRA I PAWŁA;
 środa – wspomnienie pierwszych męczenników Kościoła rzymskiego; 
 czwartek – wspomnienie św. Ottona, bpa;
 sobota – ŚW. ŚWIĘTEGO TOMASZA, APOSTOŁA.

4. Dzieci  wyjeżdżają  na obozy i  kolonie  letnie.  Proszę rodziców o zatroszczenie  się,  by
dzieci uczestniczyły w niedzielnej mszy św. 

5. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki po mszy św. W razie wezwań do
chorego, pogrzebu, czy też innego ważnego powodu, proszę o telefon: 32 43 00 011.

6. Zachęcam do Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, Apostolstwo Chorych, Miłujcie się!

7. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli i zapraszam kolejną grupę Parafian.

8. Rozpoczęły  się  przyjęcia  do  Wyższego  Śląskiego  Seminarium  Duchownego,  które
potrwają  do  27  sierpnia  br. Na  stronie  www.seminarium.katowice.pl znajdują  się
informacje  dla  kandydatów  i  formularz  umożliwiający  rejestrację  i  umówienie  się  na
rozmowę wstępną.

9. Zapraszam na spotkanie uczniów klas komunijnych, którzy pragną zostać ministrantami.
Każdy chłopak  otrzymał  kopertę  z  zaproszeniem do służby przy ołtarzu  od  obecnych
ministrantów. Spotkajmy się po mszy św. na zakończenie roku szkolnego lub w niedzielę
po mszy św.

10. Kończą  się  powoli  prace  przy  pierwszej  części  posadzki.  Dziękuję  za  cały  trud.
Zapraszam do pomalowania, odnowienia ławek w kościele przed przeniesieniem ich na
drugą stronę. Farba do malowania jest rozpuszczalna wodą, praktycznie bezzapachowa.
Początek malowania zostanie podany w przyszłą niedzielę

        Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec
      
     Módlmy  się  abyśmy  w  konfliktowych  sytuacjach  społecznych,  gospodarczych  i

politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni

http://www.seminarium.katowice.pl/

	27 czerwiec 2021 r.
	6. Zachęcam do Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, Apostolstwo Chorych, Miłujcie się!
	7. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli i zapraszam kolejną grupę Parafian.
	8. Rozpoczęły się przyjęcia do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które potrwają do 27 sierpnia br. Na stronie www.seminarium.katowice.pl znajdują się informacje dla kandydatów i formularz umożliwiający rejestrację i umówienie się na rozmowę wstępną.
	9. Zapraszam na spotkanie uczniów klas komunijnych, którzy pragną zostać ministrantami. Każdy chłopak otrzymał kopertę z zaproszeniem do służby przy ołtarzu od obecnych ministrantów. Spotkajmy się po mszy św. na zakończenie roku szkolnego lub w niedzielę po mszy św.
	10. Kończą się powoli prace przy pierwszej części posadzki. Dziękuję za cały trud. Zapraszam do pomalowania, odnowienia ławek w kościele przed przeniesieniem ich na drugą stronę. Farba do malowania jest rozpuszczalna wodą, praktycznie bezzapachowa. Początek malowania zostanie podany w przyszłą niedzielę

