
➢ Przeżywamy 23 niedzielę zwykłą w ciągu roku. W modlitwie pro-
śmy Boga o potrzebne dary Ducha Świętego dla dzieci, młodzieży i 
nauczycieli oraz siły dla wszystkich podejmujących po wakacjach ob-
owiązki w pracy.  
➢ Witamy w naszej parafii nowego wikarego - ks. Macieja Solucha 

i życzymy mu obfitości łask Bożych w dziełach duszpasterskich.  
➢ Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby ar-

chidiecezji. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
 

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ------ 
 

➢ Dzisiaj o 11.30 w Domku Maryi okazja do spowiedzi dla osób 
słabosłyszących. 
➢ Zapraszamy jeszcze dzisiaj na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 

Ostatnia msza w naszym kościele o godz. 20.00. 
➢ W ORDO oraz na stronie internetowej parafii i fb umieszczono 

wykaz grup parafialnych i księży opiekujących się danymi grupami. 
Bardzo proszę animatorów poszczególnych grup o kontakt z księżmi 
w sprawie pierwszych powakacyjnych spotkań. 
➢ Wzorem ubiegłego roku dla dzieci przygotowujących się do Pierw-

szej Komunii św. oraz z klas starszych przygotowaliśmy książeczki 
„Niedzielne spotkania z Ewangelią”. Rodzice dzieci przygotowujących 
się do komunii otrzymają je w poniedziałek i wtorek na spotkaniu, 
pozostałe dzieci mogą odebrać sobie książeczki w zakrystii. 
➢ W poniedziałek 5 września i we wtorek 6 września w oratorium o 

godz. 19.00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci które w tym roku 
szkolnym przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. W poniedziałek 
spotkanie dla SP1, a we wtorek dla SP4. Obecność rodziców obowiąz-
kowa. 
➢ 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. Rodziców prosimy o przypominanie 
dzieciom o mszy i spowiedzi.  
➢ W czwartek 8 września o godz. 19.00 w oratorium odbędzie się 

spotkanie rodziców dzieci wczesnokomunijnych.  
➢ Zbliża się jubileusz 300-lecia obecności obrazu MB w Pszowie. Z 

tej racji w piątek 9 września o 19.00 w bazylice pszowskiej odbędzie 
się koncert maryjny, w sobotę 10 września o godz. 15.00 Droga Krzy-
żowa na Kalwarii Pszowskiej , a o 17.30 Nieszpory Maryjne, a w nie-
dzielę 11 września o 10.00 godzina różańcowa, o 11.00 suma ponty-
fikalna i o 15.30 Nieszpory Maryjne. W imieniu Księdza Dziekana 
serdecznie zapraszamy. Z naszej parafii tradycyjnie wyruszy piesza 
pielgrzymka do Pszowa. Wyjście o godz. 9.30 spod Groty Matki Bożej. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym pielgrzymowaniu. 

➢  W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, natomiast o godz. 
10.00 spotkanie Dzieci Maryi.  

 
 

 
---------→  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Słowo życia: 
4 wrzesnia 2022 –   23 Niedziela Zwykła –  Lk14,25-33 
5 wrzesnia ca 2022 – Poniedziałek  - Lk6,6-11 

6 wrzesnia 2022 – Wtorek   - Lk6,12-19 
7 wrzesnia  2022 – Środa – Lk6,20-26 
8 wrzesnia  2022 – Czwartek    - Mt1,18-23 
9 wrzesnia 2022 – Piątek   - Lk6,39-42 
10 wrzesnia 2022 – Sobota – Lk6,43-49 

 

 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                 04.09.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Lucynę Ucherek – dar od sąsiadów z ul. Szpitalnej 4 
9.00 Msza św. Za + Irenę Wawrzyńczyk w 7 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Grażyny Wyrtki z okazji 20 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Damiana Bo-
czek z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże w rodzinie.   
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Bartosz Sałaciak 
oraz chrzest: Natan Talik  

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Kornelia Kasparek, Emilia Groborz, 

Alan Cieśla, Maria Gajewska (ochrzczone: Antoni Żuk, Lena Chromik, 
Krzysztof Galanek, Blanka Zając, Natan Talik) 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Kornelia Kasparek. 

18.00 Msza św. Za + Janinę Stasiak w 15 rocznice śmierci. 
20.00 Msza św. Za + Tadeusza Utrackiego. 
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PONIEDZIAŁEK                                                                     05.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Augustyna Pytlik, żonę Marię, syna Grzegorza, córkę 

Różę, trzech zięciów, wnuka Andrzeja, rodziców z obu stron. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Patrycję Makoś oraz za ++ z rodziny Makoś. 
18.00 Msza św. Za + Jana Rycka, Annę i Wilhelma Sprysz. 

 

WTOREK                                                                                06.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jana Kała, Jana Piechaczek, jego rodziców Elfrydę i 

Alojzego Piechaczek, ++ z rodziny Kała, Piechaczek, Świątek, Łuko-
szek, Tomicki, Egelman oraz wszystkich zmarłych z rodzin z ul. Wła-
dysława. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Jerzego Siedlaczek w 3 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Anielę Łobodzińską.  
2. Za + Waltera Czerny i jego rodziców.  
  

ŚRODA                                                                               07.09.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + matkę Wandę Wojak we wspomnienie urodzin i w rocz-

nicę śmierci, męża Alojzego, syna Zenona oraz ++ z pokrewieństwa z 
obu stron. 

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Zofię i Pawła Karas oraz ++ rodziców z obu stron. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Lidię Grzenia, siostrę Halinę Malina we wspomnienie urodzin. 
2. Za ++ Zelmę i Joachima Miczek, rodziców i teściów.  
 

CZWARTEK – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP             08.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Marię Bugla - dar od Dobromiry, Stanisławy i Piotra 

Andrejko. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + matkę Elżbietę Kłosek w 49 rocznicę śmierci. 
16.30 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Wacława Sztuła, siostrę Wacławę, 

++ dziadków z obu stron. 

18.00 Msza św. Za + Janinę Filipczak w 8 rocznicę śmierci, Mariana Filipczak 
w 5 rocznicę śmierci, Marię i Walentego Tytko. 
  

PIĄTEK                                                                                     09.09.2022r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Stanisława Gajewskiego w 35 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Wincentego i Elżbietę Staniczków, ich sy-

nów Tadeusza i Piotra, zięcia Andrzeja. 
18.00 Msza św. Za + Piotra Stryczek w 8 rocznicę śmierci, córkę Sylwię 

Pałka, Kazimierza Procek. 
  

SOBOTA                                                                                 10.09.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Agnieszkę Gostyńską w 20 rocznicę śmierci, męża Ta-

deusza, rodzeństwo i rodziców. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Żywy Różaniec 
mężczyzn oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za ++ rodziców Irenę i Eryka Uherek, Martę i Wilhelma Ja-
noszek, córkę Elżbietę, syna Emila, synową Lidię. 

13.00 Msza św. ślubna: Marlena Nadstawek – Piotr Kieś. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Po-

kuty 
17.00 Msza św. Za + Julię Jenczmionka w 3 rocznicę śmierci.. 

 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA           11.09.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Teresę Florczak w 2 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za ++ rodziców Paulinę i Wilhelma Brzezina. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jagody Baranowskiej z oka-

zji 18 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisława z okazji 50 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny - dar od rodziców. Te Deum  

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Noemi Poźniak, Tymoteusz 

Ochojski, Wiktor Urbisz.  
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michaliny i Krystiana z oka-

zji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 



podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie.   

20.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Wiktorii i Rafała Chowaniec 
z okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże w rodzinie.   

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ciąg dalszy ogłoszeń: 

 
➢ Także w sobotę 10 września po mszy wieczornej odbędzie się w orato-

rium spotkanie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Spotkanie popro-
wadzi siostra psycholog. 
➢ W następny poniedziałek 12 września odbędzie się o godz. 19.00 w ora-

torium pierwsze spotkanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Obec-
ność obowiązkowa. 
➢   Przypominamy, że pierwsze spotkanie dla rodziców kandydatów do 

bierzmowania z klas 8 odbędzie się w sobotę 17 września o godz. 18.00 w 
oratorium. Termin spotkań dla rodziców uczniów z klas 7 i 6 zostanie po-
dany później.  
➢ 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 mężczyźni żywego różańca. Od godz. 16.00 ad-
oracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Zapraszamy na sobotnie mityngi Anonimowych Alkoholików po mszy 

wieczornej do Domku Maryi.  
➢ Od poniedziałku 12 września w godzinach urzędowania będziemy 

przyjmować intencje mszalne na 2023 rok. Wzorem ubiegłych lat w nie-
dzielę i święta niech będą to intencje dziękczynno-błagalne, a w tygodniu 
za zmarłych. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Nie-

dzielnego, na stoliku z prasą znajdziemy także inne ciekawe publikacje.  
➢ Tradycyjnie, 18 września będziemy gościć przedstawicieli trzeciego za-

konu paulistów, którzy zaproponują nam Ewangelie na każdy dzień 2023 r. 
Mamy nadzieję, że ta akcja przyczyni się do częstszego sięgania po Ewan-
gelię i życia Słowem Bożym na co dzień. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Grzegorz Szewczyk, Sławomir 

Byrski i Henryk Koczy. Wieczny odpoczynek… 
 
 
 
 
 
 

➢ W kaplicy obrazu Miłosierdzia Bożego wystawiono projekt bocznego 
ołtarza, który wkrótce znajdzie się w tym miejscu. Jest to odpowiedź na 
oczekiwanie wielu Parafian, aby odtworzyć dawny wygląd naszej świątyni. 

Projekt ołtarza przygotował 
p. Marcin Połomski, a będzie 
go wykonywał p. Adam 
Kozak, czyli autorzy ołtarza 
głównego naszego kościoła. 
➢ Chcemy jednak temu 

ołtarzowi nadać większą rolę 
– dlatego, dzięki zgodzie ks. 
Arcybiskupa, kaplica ta – po 
umieszczeniu w nim ołtarza, 
będzie Kaplicą Najświętsze-
go Sakramentu z całodzienną 
adoracją Pana Jezusa. To 
także odpowiedź na pragnie-
nie wielu Parafian, aby w 
naszym kościele otwartym 
cały dzień, można było 
adorować Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie. 
➢ Wkrótce rozpoczną się 

prace w bocznej kaplicy – 
najpierw trzeba położyć 
nowy tynk i wykonać 
malowidła – będzie to robił 
p. Adam Tomala – autor 
malowideł w prezbiterium. 
Następnie trzeba zamon-
tować zabezpieczenia, aby 
adoracja Najświętszego Sa-
kramentu była bezpieczna. 
Ostatnim elementem będzie 
montowanie ołtarza, w któ-
rym Pan Jezus będzie wysta-
wiony w węglowej mon-

strancji, podarowanej niegdyś parafii przez górników. 
➢ To przedsięwzięcie obliczone na kilka miesięcy, jest dosyć kosztowne, 

dlatego najbliższe kolekty na parafię jak i ofiary kopertowe i przelewy na 
konto parafii, o które bardzo prosimy, będą przeznaczone na ten cel. 

 
 
 
 



 

Podział zadań w parafii: 
 

Ks. Proboszcz:   
Akcja Katolicka,   
Rada Parafialna,  
Rada Ekonomiczna,   
Katecheza dla Rodziców dzieci komunijnych,   
Ministranci,   
Lektorzy i kantorzy świeccy,  
Nadzwyczajni szafarze,   
Ordo,   
spotkania END,   
asystent dla Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego 
 
Ks. Kamil:  
Przygotowanie młodzieży i dorosłych do bierzmowania,  
Grupa młodych po Alpha dla Młodzieży,  
Alpha dla dorosłych  
Wspólnota Barka,  
Kapelan szpitala,   
Grupa wsparcia po stracie dziecka,  
Grupa kobiet Miriam,  
Szkoła Biblijna,  
Szkoła Ikonograficzna,  
koordynacja odwiedzin u chorych 
 
ks. Maciej:   
Legion Maryi,   
Żywy Różaniec,  
Wspólnota Sychar,  
Grupa AA,  
Kościół Domowy,  
Koło Przyjaciół Radia Maryja,  
Katecheza dla rodziców dzieci wczesnokomunijnych,  
Ruch Szensztacki,  
asystent dla Dzieci Maryi,  
msze szkolne,  
duszpasterstwo dzieci w parafii,  
duszpasterstwo pielgrzymkowe 

 
Diakon:  
katecheza chrzcielna,  
wspólnie z proboszczem: formacja Służby Ołtarza i działania cha-
rytatywne w parafii 
 
 
Dyżury: 
Poniedziałek:   ks. Proboszcz 
Wtorek:    ks. Maciej 
Środa:    ks. Kamil 
Czwartek:   ks. Proboszcz 
Piątek: ks.   ks. Kamil / ks. Maciej (na zmianę) 
Sobota/niedziela:  kaznodzieja 
 
 
Spisywanie protokołów przedmałżeńskich: proszę telefonicz-

nie umówić się w kancelarii na konkretny wieczór (o godz. 19.00)  
w wolnym terminie od poniedziałku do piątku. Protokół przedmałżeń-
ski można spisać w terminie 3 miesięcy przed planowanym ślubem. 
Wymagane dokumenty: dowód osobisty, świadectwa chrztu i bierz-
mowania, ukończenia katechezy szkolnej, poradni życia małżeń-
skiego. Jeśli oboje nupturientów mieszkają poza terenem naszej pa-
rafii – wymagana jest jeszcze zgoda proboszcza miejsca zamieszka-
nia na spisanie protokołu/ asystowaniu przy małżeństwie. 

Nauki przedmałżeńskie – należy wejść na stronę: https://narze-
czenikatowicka.pl/ i postępować zgodnie z instrukcją. Uwaga! W na-
szej archidiecezji nie uznajemy internetowych nauk przedmałżeń-
skich oraz z innych ośrodków nie mających akredytacji kościelnej. 

 
Nauki przedchrzcielne – zawsze w sobotę przed pierwszą nie-

dzielą miesiąca o godz. 15.00 zasadniczo w Oratorium. Sakramentu 
chrztu udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy o godz. 
16.30. w uzasadnionych przypadkach możliwy jest inny termin chrztu. 

 
Sakrament pokuty i pojednania udzielany jest ok. pół godziny 

przed każdą mszą św.  
Aby zgłosić pogrzeb i ustalić jego termin należy posiadać akt 

zgonu. Jeśli zmarły mieszkał poza terenem naszej parafii, należy 
wpierw powiadomić proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego. 

https://narzeczenikatowicka.pl/
https://narzeczenikatowicka.pl/

