
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XXIII NIEDZIELA ZWYŁA
5.września 2021 r.

NIEDZIELA  5.wrzesień 2021  XXIII Niedziela Zwykła. Dożynki                                       KOLEKTA NA ARCHIDIECEZJĘ            

         7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej Parafii i za ++ członków różańca.
10.30 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony ziemi. (Te Deum).
16.30 Msza  św.  w  intencji  dzieci  przyjmujących  sakrament  chrztu:  Oskara  Jednickiego,

Hanny Kurek, Elżbiety Piątkowskiej.
PONIEDZIAŁEK  6.wrzesień 2021  
                     Różaniec o silną wiarę w rodzinach

18.001) Za + męża Franciszka Wiechuła, ++ rodziców: Gertrudę i Leona Wiechuła, Annę i
Józefa Markiefka, brata Jana Markiefka.
2) Na pamiątkę ziemskich urodzin za + Stanisława Kolarczyk, jego rodziców Jana i
Stefanię, teścia Maksymiliana Pytlik, dziadków z obu stron; ++ z rodziny Kolarczyk,
Pytlik, Burda, Osadzin, Ponanta i dusze w czyśćcu cierpiace.

WTOREK  7.wrzesień 2021 Wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera                         
                           Różaniec o trzeźwość  w rodzinach

18.00 Za + Jana Szymik w I rocznicę śmierci.
ŚRODA  8. wrzesień  ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 
                    Różaniec  o  odsunięcie zapowiedzi fatimskich

7.30 Za żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej śmierci oraz o dobre życie i dobrą śmierć dla
wszystkich ludzi.

CZWARTEK  9. wrzesień wspomnienie św Piotra Klawera, prezbitera.
                    Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

7.30 Za ++ Jadwigę i  Franciszka  Piecha,  Walentego Dybała,  Barbarę Szczyra,  Gabriela
Winkler,  Bronisławę,  Erwina  i  Jana  Dybała,  Zygfryda  Cyran.  
++ z pokrewieństwa Dybała, Pieca, Zieliński, Procek i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK  10 wrzesień                        
                      O miłosierdzie Boże dla parafian

18.00 W I rocznicę śmierci Heleny Oklesińskiej.
SOBOTA  11. wrzesień

7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu: Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP.

7.30 Za  ++  rodziców  Anielę  i  Rudolfa  Widera,  siostrę  Franciszkę,  braci:  Tadeusza,
Bogusława i Jerzego teściów Rozalię i Józefa Pawełczyk, Annę i Pawła Banek, Józefa
Afanasiew, Bronisławę Sawkiewicz, Teresę Piechula ++ dziadków i dusze w czyśćcu
cierpiące.

NIEDZIELA  12 wrzesień. UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ                     KOLEKTA NA  REMONT KOŚCIOŁA

    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/.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

5 wrzesień  2021 r. 
 
1. Dzisiaj pierwsza  niedzielę września. Dziękczynieniem Bogu za tegoroczne

zbiory. Przy każdej mszy św. śpiewamy  Te Deum laudamus. 
2. Kolekta na cele archidiecezji. Bóg zapalać za złożone ofiary. Za tydzień na

cele remontowe kościoła.
3. W  tym  tygodniu  zapraszam   do  prowadzenia  różańca  Róże  z  Bogunic.

Dziękuję za modlitw w ubiegłym tygodniu.
4. Obchody liturgiczne tygodnia:

   Wtorek – wspomnienie  św.  Melchiora  Grodzieckiego,  prezbitera  
i męczennika oraz bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera 

  Środa  –  Święto  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny.  Odpust  w
Pszowie.  O godz. 17.00 msza pontyfikalna z okazji Odpustu i pielgrzymki
do Pszowa. Zapraszam. 

  Czwartek – wspomnienie św. piotra Klawera, prezbitera.
  Niedziela  –  Uroczystość  Najświętszej  Maryi  Panny  Piekarskiej,

Głównej Patronki Archidiecezji.
5. Młodzież naszą zapraszam na mszę św. w piątek o 19.00. Będzie okazja do

spowiedzi przed Maszą świętą.
6. Zachęcam  do  Gościa  Niedzielnego  i  Małego  Gościa  (bardzo  ciekawy

numer+ dodatek!), Apostolstwo Chorych
7. Przed  nami  niedziela  ogłoszenia  błogosławionym  Kard.  Stefana

Wyszyńskiego  cały  tydzień  modlimy  się  w  tej  intencji  Nowenną.  Jest
specjalne wydanie Gość Extra – album w cenie 10 zł.

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

9. Od  wtorku  zapraszam  do  pracy  przy  ławkach  kościelnych  stojących  na
podwórku. Musimy je przygotować póki jest pogoda, by następnie w nieść je
do kościoła. serdecznie zapraszam.

10.Wielką pracę wykonali fachowcy przy posadzce: po próbach ciśnieniowych,
zostanie wylany beton, a potem dokończenie posadzki. Dekuję!

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

12.Dzisiaj na placu kościelnym od godziny 13 - 16 będzie można zaszczepić się
przeciw CIVID-19 (jak to miało miejsce przed dwoma tygodniami).

13.Ogłoszenia Urzędu Gminy: 
-  Szczepienia przeciw COVID 19 na terenie Gminy Lyski będą na boisku w 
Dzimierzu 11 września w godzinach 11-14. 
-  Gmina przypomina a o konieczności udziału w Powszechnym Spisie 
Ludności, który trwa do 30 września br. Biuro spisowe w Gminie – nr 
telefonu: 32 4300051 wew. 109, 116, 119 lub 135. informacje są również na 
plakatach.       
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