
➢ Rozpoczęliśmy miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy do tego, aby 
nie tylko w październiku, ale każdego dnia modlitwa różańcowa przybliżała 
nas do woli Bożej.  
➢ Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby semina-

rium duchownego w Katowicach. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Dzisiaj zapraszamy na różaniec o 15.45. Msze popołudniowe o 16.30, 18.00 i 20.00.  
➢ W październiku różaniec w tygodniu o godz. 17.15, w soboty o 16.15, a w niedziele o 15.45. Na 

liście grup chętnych do prowadzenia różańca jest jeszcze kilka wolnych pozycji. Zachęcamy poszcze-
gólne wspólnoty do prowadzenia modlitwy. Pamiętajmy, że różaniec jest streszczeniem Ewangelii, bo 
w swej prostocie pozwala przeżyć największe tajemnice naszego zbawienia. Modlitwa różańcowa jest 
też związana z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy do 
udziału w nabożeństwie całe rodziny, szczególnie dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej 
Komunii Św., oraz młodzież przygotowującą się do bierzmowania. 
➢ Spotkanie Legionu Maryi w poniedziałek o godz. 10.00 w Domku Maryi, a po mszy wieczornej 

w oratorium spotkanie kobiet grupy Miriam. 
➢ W środę o 9.00 w oratorium spotkanie Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej, 

natomiast wieczorem zapraszamy młodzież po 13 roku życia na spotkania grupy Young. 
➢ Zachęcamy dzieci i młodzież, aby pamiętali o mszy szkolnej w każdy czwartek o godz. 16.30. 

Wcześniej od godz. 16.00 okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży. Msza niedzielna o godz. 12.00 
będzie dedykowana zwłaszcza rodzinom z dziećmi. Rodziców prosimy o przypominanie dzieciom o 
mszy i spowiedzi.  
➢ W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek na mszy porannej modlimy 

się szczególnie za powołanych do służby Bożej oraz o nowe powołania – zwłaszcza z naszej Parafii. 
Po mszy porannej nabożeństwo powołaniowe, natomiast o 8.15 rano Legion Maryi zaprasza na mszę 
z okazji 28 rocznicy istnienia w parafii legionu. 
➢ Szkoła Biblijna rozpocznie swoją działalność od czwartku 6 października po mszy wieczornej. 
➢ W I piątek rano msza do NSPJ w intencji Parafian, a także będziemy się rano modlić w intencji 

s. Rosarii, naszej kościelnej, z racji jej imienin. Po mszy nabożeństwo wynagradzające do NSPJ. 
Okazja do spowiedzi od godz. 17.00. 
➢ W I piątek i w sobotę (7 i 8 października) odwiedzimy z posługą sakramentalną seniorów i cho-

rych parafian. Zapisy w zakrystii do środy włącznie. 
➢ W piątek 7 października odbędzie się pierwsze spotkanie dla ósmoklasistów przygotowujących 

się do bierzmowania. Początek o godz. 19.00 w kościele. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy na 
nie również rodziców. 
➢ W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, a o godz. 10.00 spotkanie Dzieci Maryi.  
➢ W sobotę 8 października odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca do katowickiej katedry. 

Zapisy na wyjazd w zakrystii.  
➢ Po mszy wieczornej 8 października zapraszamy do kościoła na czuwanie ze św. Janem Pawłem 

II. Po czuwaniu oraz w niedzielę, w ramach dnia papieskiego zapraszamy na kremówki. Ofiary będą 
przeznaczone na działalność wspólnoty Dzieci Maryi.  
➢ Także w sobotę po mszy wieczornej w oratorium spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw, a 

w Domku Maryi spotkanie Anonimowych Alkoholików. 
➢ Odwiedziny duszpasterskie chorych i seniorów odbędą się w następnym tygodniu: 7 i 8 paź-

dziernika. Zapisy w zakrystii lub kancelarii do środy 5 października włącznie. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 

w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą kobiety z grupy Miriam. 
Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ 15 października organizujemy pielgrzymkę do bazyliki św. Mikołaja w Rychwałdzie. W progra-

mie również zwiedzanie muzeum zamkowego w Żywcu oraz wjazd kolejką na górę Żar. Zapisy w 
kancelarii, a więcej informacji udziela ks. Maciej. 
➢ Zainteresowanych udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie zapraszamy na spo-

tkanie w niedzielę, 2 października o godz. 18.00 do parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 

 

 

 

 
 

Słowo życia: 
2 pazdziernika 2022 –   27 Niedziela Zwykła –  Lk17,5-10 
3 pazdziernika 2022 – Poniedziałek  - Lk10,25-37 

4 pazdziernika 2022 – Wtorek   - Lk10,38-42 
5 pazdziernika 2022 – Środa – Lk11,1-4 
6 pazdziernika 2022 – Czwartek    - Lk11,5-13 
7 pazdziernika 2022 – Piątek   - Lk11,15-26 
8 pazdziernika 2022 – Sobota – Lk11,27-28 

 
 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                  02.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Jana z okazji 35 rocznicy 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji wnuków: Julii, Aleksandra i Domi-
nika z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny - dar od dziadków. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Adelajdy i Jana Świenty z okazji 60 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Pawła Staniek z okazji 50 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz urodzin pana 
Pawła z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie. 

Po Mszy św. chrzest: Liliana Janik. 
15.45 Nabożeństwo różańcowe   
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Filip Sieczka, Agata Zielonka (ochrzczone: Li-

liana Janik).  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Artur Stolarczyk.  

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Tadeusza Płońskiego i Marty Matys 
z okazji ich 18 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. 

20.00 Msza św. W intencji Marii Oleś w podziękowaniu za umocnienie w walce z 
uzależnieniem oraz rocznicę nawrócenia z prośbą o siłę na kolejny rok.  
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PONIEDZIAŁEK                                                                        03.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Eugeniusza Bugdoł – dar od sąsiadów. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Henryka i Martę Sosna.  
16.30 Msza św. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów w in-

tencji dzieci, rodziców i personelu Katolickiego Przedszkola Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Annę i Henryka Koźmicki.  
2. Za + Gertrudę Jenczmionka we wspomnienie 100 rocznicy urodzin, 

męża Franciszka, syna Józefa i Damiana Przyguckiego. 
  

WTOREK – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu                             04.10.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Henryka Woźnica w 33 rocznicę śmierci, ++ żony Jadwigę i 

Klarę - o dar życia wiecznego. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za ++ Jadwigę i Franciszka Kura, rodziców z obu stron i ++ dzieci. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Józefa Brzonkalik w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Jarosława Pokwickiego. 
  

ŚRODA – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.                     05.10.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Annę Musioł. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Helenę Śmieja w 2 rocznicę śmierci. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Ilonę Jona-Motyka 5 rocznice śmierci.  
2. Za + Franciszkę Kiliszowską. 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                                  06.10.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapła-

nów pracujących i pochodzących z parafii, o nowe powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 
Po mszy św. Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. W intencji Członków Legionu Maryi z okazji 28 rocznicy powstania.  
16.30 Msza św. szkolna: Za ++ Jadwigę i Józefa Poloczek, ++ rodziców z obu stron.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. Za + Tadeusza Miczek w 3 rocznicę śmierci.  

  
 PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie NMP Różańcowej     07.10.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

2. W int. s. Rosarii z okazji imienin, z prośbą o błogosławieństwo Boże i 
zdrowie. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Stefanię Kolarczyk, męża Jana, syna Stanisława, Henryka Sku-

pień, Grzegorza Szpindowskiego, dusze czyśćcu cierpiące. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św.  W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.   

  
SOBOTA                                                                                            08.10.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Marię i Ernesta Rózga. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą rodziny Domowego Ko-
ścioła oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + Alojzego Bizoń w 1 rocznicę śmierci. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
16.15 Nabożeństwo różańcowe   
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Jadwigę i Stanisława Stopa w kolejną rocznicę śmierci.  
2. Za + Józefę Zygmunt, męża Władysława, zięcia Krzysztofa. 
 

DWUDZIESTA ÓSMA  NIEDZIELA ZWYKŁA                                   09.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mateusza z okazji 25 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli i Piotra z okazji 50 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Marka Wystyrk z okazji 
25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamili Krawczyk z prośbą o światło 
Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.  
        Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Mikołaj Marcol oraz 
chrzest: Amelia Szewczyk. 

15.45 Nabożeństwo różańcowe   
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Maja Laszczyńska, Pola Paprotny.  

Po Mszy św. chrzest: Lena Dudek.  
18.00 Msza św. Za + Matyldę Piątek w 1 rocznicę śmierci. 
20.00 Msza św. Za + Bernarda Marek w 1 rocznicę śmierci, żonę Emilię i córkę Teresę.     

➢ Dziękujemy wszystkim Parafianom i ofiarodawcom, którzy przyczynili się do realizacji wczoraj-
szego pikniku parafialnego. Tym, którzy wykonywali różne posługi, zajmowali się sprawami organiza-
cyjno – porządkowymi, tym, którzy przynieśli na festyn swoje wypieki i wszystkim, którzy zechcieli w 
nim uczestniczyć. Zwłaszcza dzieciom występującym na scenie. 
➢ Trwają prace przy elewacji muru starego cmentarza. Prosimy nie parkować samochodów 

wzdłuż muru aż do zakończenia prac. Wkrótce rozpoczniemy prace w bocznej kaplicy w kościele. 
Dziękujemy za wszelkie wpłaty na ten cel. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, na stoliku z prasą 

znajdziemy także inne ciekawe publikacje.  
➢ W ostatnim tygodniu odeszły do Pana: Jadwiga Kotyrba i Danuta Caban. Wieczny odpoczynek... 
➢  


