
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XXIV NIEDZIELA ZWYŁA
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

NIEDZIELA  12 wrzesień.     UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ                                 KOLEKTA NA REMONT          

         
7.30

W intencji Parafian

10.30 do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z okazji 90 rocznicy urodzin Matyldy
Podleśny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze boże błogosławieństwo
dla całej rodziny /Te Deum/.

16.30 Do Opatrzności Bożej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o dalsze w intencji Małgorzaty Jureczko z okazji 70-tych urodzin i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny. / Te Deum/.

PONIEDZIAŁEK  13.wrzesień 2021  Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i dra Kościoła 
                     Różaniec o silną wiarę w rodzinach

18.00Z a + Irenę Masarczyk w I rocznicę śmierci.
Nabożeństwo Fatimskie 

WTOREK  14.wrzesień 2021 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
                           Różaniec o trzeźwość  w rodzinach

18.00 1/ Za + Tadeusza Machnik – od sąsiadów.
2/ Za + Krystynę Piechula od sąsiadów.(Ks. Jan)

ŚRODA  15. wrzesień  Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
                    Różaniec  o  odsunięcie zapowiedzi fatimskich

7.30 Za  ++  rodziców  Alojzego  Leokadię  Masarczyk,  ++  dziadków.  +Karola  Piontek,
wszystkich zmarłych z pokrewieństwa z obu stron, ++ kapłanów ++ siostry zakonne i
dusze w czyśćcu cierpiące. 

CZWARTEK  16. wrzesień Wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa
                    Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

7.30 Za  +  Grzegorza  Bijoch,  ++  rodziców  Elżbietę  i  Franciszka  Weiner,  ++  teściów
Antoninę i Jana, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK  17 wrzesień                        
                      O miłosierdzie Boże dla parafian

18.00
19.00

Za + Ernestynę Pszczółka w I rocznicę śmierci
Msza św. dla młodzieży z okazji święta św. Stanisława Kostki

SOBOTA  18. wrzesień Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski

7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
7.30 Za  +  Jana  Kuna,  ++  rodziców  Agnieszkę  i  Józefa  Kuna,  ++  teściów  Alicję  

i Józefa Przybyła i ++ z pokrewieństwa.
NIEDZIELA 19 wrzesień 2021 XXV NIEDZIELA ZWYŁA                                KOLEKTA NA  REMONT KOŚCIOŁA

    7.30 W intencji Parafian
9.00 Dziękczynna w intencji Parafian z Nowej Wsi.(Kaplica w Nowej Wsi)

10.30 Do  Świętej  Rodziny  Jezusa  Maryi  i  Józefa  -  w  intencji  Irena  i  Jana  Łukoszek  
z  okazji  45  rocznicy  ślubu,  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski  oraz  z  prośba  
o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny. /Te Deum/ 

16.30 Do  Opatrzności  Bożej  jako  podziękowanie  za  otrzymany  dar  wiary,  z  prośbą  
o  zdrowie,  Boże  błogosławieństwo,  dary  Ducha  Świętego  i  opiekę  Matki  Bożej
Nieustającej Pomocy na dalsze lata, z okazji 80 rocznicy urodzin Franciszka Choroby i o
zdrowie dla całej rodziny.  /Te Deum/.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

12 wrzesień  2021 r. 
 
1. Dzisiaj  obchodzimy  uroczystość  NMP  Piekarskiej  Głównej  Patronki  naszej

Archidiecezji.  Jej  opiece  polecamy  wszystkie  sprawy  naszego  katowickiego  kościoła.
Polecamy  biskupów,  kapłanów  stan  zakonny,  nasze  Seminarium  
i kleryków. Zawierzamy przyszłość Archidiecezji – młode pokolenie, a także chorych i
ich troskliwych opiekunów.  

2. Kolekta na cele remontowe kościoła. Przed kościołem zbiórka na pomoc emigrantom z
Afganistanu.  Bóg  zapalać za  złożone  ofiary.  Bóg  zapłać  Paniom  
z CARITAS. 

3. Za tydzień kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
4. W tym tygodniu zapraszam  do prowadzenia różańca Róże z Lysek.   Dziękuję za

modlitw w ubiegłym tygodniu.
5. Obchody liturgiczne tygodnia:

  Poniedziałek - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła;  
 Wtorek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W przyszłą niedzielę Msza św.

w Nowej Wsi o 9.00. Podczas mszy świętej w kościele będzie możliwość  poświęcenia
krzyży. Przyozdóbmy krzyże przydrożne.

  Środa  –   Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Członkowie Apostolstwa Dobrej  
Śmierci mogą zyskać Odpust zupełny.

  Czwartek – wspomnienie św. męczenników Korneliusza Papieża i  
                    Cypriana biskupa;

 Sobota – Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski.
6.  Młodzież naszą, studentów, kandydatów do bierzmowania zapraszam na mszę św. w

piątek o 19.00 z okazji św. św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży.
7. W  tym  tygodniu  obchodzimy  kwartalne  dni  modlitw  za  dzieci  młodzież  

i wychowawców.
8. Zapraszam na nabożeństwo fatimskie jutro po mszy św. Zabierzmy teksty pieśni.

9. W trzecią niedziele września w katedrze w Katowicach spotykają się Dzieci Maryi. 
10. W  tym  tygodniu  przypada  trzeci  piątek  miesiąca.  Zapraszam  po  mszy  św.  na

nabożeństwo do miłosierdzia Bożego.
11. Zachęcam do Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, Apostolstwo Chorych

12. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli i zapraszam kolejną grupę. 
13. W Lubomi  od 23-26 września Nauki Przedślubne.  Początek o 18.00.  kolejna seria

będzie w Lyskach od 18-21 listopada br.
14. Bardzo dziękuje Panom za prace przy renowacji ławek kościelnych.

15. W sobotę o 8.30 spotkanie Ministrantów i chętnych do służby przy ołtarzu chłopców.
Dzieci Maryi spotykają się o 9.00. 

16. W piątek 17 września od 8.00 do 11.00 przyjmowane będą intencje mszalne na IV
kwartał  tego  roku.  Zamawiamy  telefonicznie.  Kartkę  z  wypisana  intencją  
i numerem telefonu składamy w koszyczku na ołtarzu Matki Bożej Różańcowej.  
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