
OGŁOSZEN IA  D U S Z P A S T E R S K I E   
2-9.08.2020 

 

 Obchodzimy dziś 18 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Wczoraj rozpoczął się sierpień, miesiąc 
trzeźwości i abstynencji. Zachęcamy do wpisu swoich przyrzeczeń abstynenckich w Księ-
dze Trzeźwości. W dniu dzisiejszym przypada także odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzy-
skać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga”, „Ojcze 
nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.  

 Po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo pojazdów i ich kierowców. Proszę 
samochody ustawiać na parkingu obok probostwa i przy Grocie Matki Bożej. 

 Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. Za wszystkie Wasze ofia-
ry i modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać.   

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00.  
 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim 

Klubu Seniora.  
 W tym tygodniu przypada pierwsza czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Po mszy poran-

nej odprawimy nabożeństwa okolicznościowe. Okazja do spowiedzi w te dni  pół godziny 
przed  Mszą św.  

 W czwartek przypada Święto Przemienienia Pańskiego. 
 W sobotę 8 sierpnia po mszy wieczornej spotkanie grupy trudnych małżeństw „Sychar” 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego po mszy 

porannej. W sobotę modlitwę różańcową o godz. 7.30 poprowadzą róże różańcowe nr 
11-15. Popołudniu od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi. 

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały 
dzień. 

 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury.  
 W dniu wczorajszym rozpoczął urlop ks. Michał i po jego zakończeniu na podstawie de-

kretu ks. Arcybiskupa podejmie pracę duszpasterską na nowej parafii w Wirku. Mszę św., 
na której pożegnamy ks. Michała odprawimy we wrześniu, a termin tej mszy podamy 
później po uzgodnieniu z ks. Michałem. Jednocześnie obowiązki ks. Michała w parafii i 
szpitalu po wakacjach podejmie ks. Kamil Kiszewski, który do tej pory pełni posługę dusz-
pasterską w parafii Nowy Bytom 

 Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i bez-
piecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii, na-
wiedzając miejsca sakralne pamiętajmy o stosownym stroju.  

 Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 
  W minionym tygodniu odszedł do Pana Józef Niewrzoł. Wieczny odpoczynek racz mu dać 

Panie… 
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X V I I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 14, 13-21) 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na 

pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim 

pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich 

chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: 

"Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: 

niech idą do wsi i zakupią sobie żywności". Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie 

potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu 

nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj". 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ry-

by, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je 

uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, 

zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 

pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

 

 
P O R ZĄD E K    N A B OŻEŃ S T W   0 2 - 0 9 . 0 8 .  2 0 2 0  r .  

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                02. 08. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Adriana Stebel.  

 9.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana w intencji księdza 
Jacka Spyra z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej.               
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marii z okazji 70 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Róży z okazji 65 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Ilony z okazji 50 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum.  
 



12.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty i Janusza Jurkowskich z okazji 60 
rocznicy ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Grażyny i Piotra Mitrenga z okazji 45 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest – Grzegorz Nawrat i Natalia Prusakowska. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Maria Pękała, Aleksander Langer, Ana-

stazja Świętochowska, Piotr Łycha, Julia Chromik (ochrzczone: Aleksander 
Jazłowski, Sebastian Melcer, Paulina Pawlas, Konstanty Dudek, Grzegorz 
Nawrat). 

PONIEDZIAŁEK                                                                                       03. 08. 2020 r.                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. koncelebrowana: 
1.  Za + Jerzego Tarabura. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Róży Sosna z podziękowaniem za dłu-
goletnią pracę w prowadzeniu Róży różańcowej nr 16.    
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   

18.00  Msza św. Za + Kunegundę Makoś.   
 

WTOREK  - Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezb.                 04. 08. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Urszulę o dar życia wiecznego. 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana:   
1. Za ++ Helenę i Pawła Wolny oraz za + Krystiana Burda.  
2. Za + Urszulę Pozimską – dar od Alicji.  

ŚRODA                                                                                                      05. 08. 2020 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Małeszczyk z po-

dziękowaniem za długoletnią pracę w prowadzeniu Róży różańcowej nr 5. 
Po Mszy św. Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Marię Reiss – dar od sąsiadów. 
2. Za + Elżbietę Botorek w 2 rocznicę śmierci.  
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - Święto Przemienienia Pańskiego       06. 08. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  koncelebrowana: 

1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów 
pracujących i pochodzących z parafii o uświęcenie duchowieństwa oraz o  
nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
2. Za + Ludwika Kocjan. 
Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i misyjne. 

  18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Otylię Leder w 1 rocznicę śmierci.  

2. Za + Małgorzatę Wodecką, męża Augustyna.   
 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                             07. 08. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 
2. Za + Annę Zdrzałek. 
Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
 

13.00 Msza św. ślubna: Adrianna Rębiś – Dawid Szewczyk.  
Błogosławieństwo rocznego dziecka Antoni Szewczyk 

18.00 Msza św. W intencji Sióstr Służebniczek i Rodziny Edmunda Bojanowskie-
go z podziękowaniem za odebrane łaski oraz o rychłą kanonizację bł. Ed-
munda Bojanowskiego. 
 

SOBOTA – Wspomnienie św. Dominika, prezb.                                 08. 08. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za ++ Bronisławę i Józefa Czyż. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe 
nr 11 - 15 

i nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
11.00 Msza św. ślubna: Marta Miler – Szymon Kłosek.  
12.30 Msza św. ślubna: Agata Czyż – Jacek Dobrosielski.  
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Krystiana Kolorz w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Franciszka Jędrośka, rodziców Marię i Józefa oraz ++ teściów.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Milena Jonderko. 
 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                    09. 08. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Wojciecha Ochnik w 2 rocznicę śmierci. 

 9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Hanny i Konrada Gajewskich z 
okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.                 

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Wandy Hajzik z okazji 85 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Teodora Marszolik z okazji 80 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty Urbasik  z okazji  75 
rocznicy  urodzin oraz Karoliny i Daniela Urbasik z okazji 10 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.    

16.00 Nieszpory niedzielne. 



 16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Karol Szczotok  (Wiktoria Sadow-
ska, Ignacy Marcisz, Pola Marek, Antoni Szewczyk, Milena Jonderko). 

  
  


