
➢ Obchodzimy 23 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Zgodnie z zarządzeniem Konferencji  
Episkopatu Polski obchodzimy dziś dzień solidarności z Afgańczykami modląc się o pokój  
w Afganistanie. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
➢ Dzisiaj o 11.30 w Domku Maryi okazja do spowiedzi dla osób słabosłyszących. Zapraszamy 

na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. Także dzisiaj w naszej parafii jest powtórzona akcja 
szczepienia na Covid-19. Punkt szczepień znajduje się w oratorium i będzie działał w godz. od 
7.00 do 13.30. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z okazji do zaszczepienia się osoby, które 
jeszcze tego nie uczyniły.  
➢ W poniedziałek zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi. Zachęcamy grupy parafialne, 

które jeszcze po przerwie spowodowanej pandemią nie odbyły swoich spotkań o jak najszyb-
sze rozpoczęcie spotkań formacyjnych. 
➢ Rodzicom kandydatów do bierzmowania z obecnych klas 8 przypominamy o spotkaniu w 

poniedziałek 6 września o godz. 19.00 w oratorium. Ponieważ rozpoczynamy trzyletni cykl 
przygotowania do bierzmowania, dlatego rodziców uczniów klas 7 zapraszamy na spotkanie 
we wtorek 7 września o 19.00, a rodziców uczniów klas 6 na spotkanie w czwartek o 19.00. 
Spotkania odbywać się będą w oratorium i dotyczyć będą spraw organizacyjnych nowego cyklu 
przygotowań do sakramentu. 
➢ W środę przypada Święto Narodzenia NMP, natomiast w niedzielę Uroczystość NMP Pie-

karskiej, głównej patronki archidiecezji. 
➢ Ponieważ uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną, przywrócona zostaje również msza 

szkolna, która będzie sprawowana w każdy czwartek o 16.30. Od 16.00 okazja do spowiedzi 
dla dzieci. Drodzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię świętą swoich dzieci.  
➢ Od poniedziałku w szkołach, dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. oraz 

inne chętne, otrzymają od swoich katechetów książeczki pt. „Niedzielne spotkania z Ewange-
lią”. Po każdej niedzielnej mszy w zakrystii można odbierać naklejkę, którą trzeba umieścić w 
tej książeczce. Pierwsze naklejki dzieci komunijne mogą odebrać już dzisiaj po mszy w zakrystii. 
➢ Spotkanie grupy ministrantów w sobotę o godz. 9.00, Dzieci Maryi zapraszamy na spo-

tkanie w sobotę na godz. 10.00. Zachęcamy dzieci, zwłaszcza po pierwszej i po wczesnej ko-
munii św. aby włączyły się w grupy ministrantów i Dzieci Maryi. 
➢ W przyszłym tygodniu rozpoczynamy przygotowanie bezpośrednie dla obecnych absol-

wentów klas 8 SP, którzy 17 września na mszy o godz. 16.30 mają przyjąć sakrament bierzmo-
wania. Harmonogram obowiązkowych spotkań dla nich jest następujący: we wtorek 14 wrze-
śnia i środę 15 września o godz. 19.00 spotkania w kościele. W czwartek 16 września o godz. 
19.00 w kościele próba ze świadkami oraz nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi dla 
kandydatów do bierzmowania. Grupa AA zaprasza w soboty na otwarte mityngi dla osób zma-
gających się z problemami choroby alkoholowej.  
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do Miłosier-

dzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą męż-
czyźni z Żywego Różańca. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  
➢ Przypominamy, że 8 września w Pszowie odbędzie się odpust. Suma odpustowa zostanie 

odprawiona o godz. 17.00. Chociaż to dzień roboczy, ale chętnych do wyruszenia w piel-
grzymce zapraszamy na godz. 15.30 pod Grotę Matki Bożej.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych pu-

blikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą. W zakrystii do nabycia są kalendarze ścienne 
na rok 2022. Od poniedziałku 6 września w godzinach urzędowania będziemy przyjmować in-
tencje mszalne na 2022 rok. Wzorem ubiegłych lat w niedzielę i święta niech będą to intencje 
dziękczynno-błagalne, a w tygodniu za zmarłych. 
➢ W przyszłym tygodniu i w następnych jest jeszcze kilka wolnych intencji godz. 7.00 i 8.15 
➢ W odpowiedzi na dzisiejszy apel abp. S. Gądeckiego, w przyszłą niedzielę, po mszach św. 

przed kościołem przeprowadzimy zbiórkę na pomoc dla Afganistanu. 
➢ Dziękujemy za tak liczy odzew w ubiegłotygodniowej zbiórce elektrośmieci, którą wspie-

raliśmy dzieła misyjne Kościoła.  
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DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA               05.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Henryka i Stefanię Wrobel.  
9.00 Msza św. W intencji Domowego Kościoła.  
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy i Wojciecha z okazji 

15 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Hanny i Dominika Pła-
czek z okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego   z podziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. chrzest – Tymoteusz Wowk 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Alicja Czak, Emilia Walasz, Anna 

Walasz (ochrzczone: Amelia Grzęda, Malwina Buda, Łucja Buda, 
Marta Kawka, Alicja Byglewska, Bartosz Świtula, Maciej Chmielew-
ski, Tymoteusz Wowk). 

18.00 Msza św. Za + córkę Julię Jenczmionka w 2 rocznicę śmierci. 
 



PONIEDZIAŁEK                                                                     06.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Ilonę Seradnicką. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  wolna int… 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Stanisława Kruk w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Anielę Łobodzińską w 1 rocznicę śmierci. 
  

WTOREK                                                                             07.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Aliny Anny, Michaliny, 

Izabeli, Klary, Teresy, Grażyny i Wiktora z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzi-
nach – dar od Siostry Bogumiły. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Legionu Maryi z okazji 

100 rocznicy powstania Legionu na świecie oraz o rychłą beatyfika-
cję Franciszka Dachwa.  

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Waltera Czerny i jego rodziców.  
2. Za + Janinę Filipczak w 7 rocznicę śmierci, Mariana Filipczak w 
4 rocznicę śmierci, Marię i Walentego Tytko. 
  

ŚRODA -Święto Narodzenia NMP                                             08.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. wolna int…. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Za + Wiesława Kozłowskiego – dar od sąsiadów. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Zelmę i Joachima Miczek ++ rodziców z obu stron. 
2. Za + Romana Mojżysz w 1 rocznicę śmierci. 
  

CZWARTEK                                                                         09.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za ++ Janinę i Wincentego Robak ++ rodziców. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  wolna int…. 
13.00 Msza św. ślubna: Wiktoria Bluszcz – Rafał Chowaniec. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Antoniego Nowak w rocznicę śmierci.  
18.00  Msza św.  Za + męża Piotra Stryczek w 7 rocznicę śmierci, córkę 

Sylwię, Kazimierza Procek. 
 
 
  

  PIĄTEK                                                                              10.09.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  wolna int…. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Otona i Klarę Krauspe ++ dzieci.   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Marię Nawrat w 5 rocznicę śmierci. 
2. Za + Dorotę Opara we wspomnienie 90 rocznicy urodzin. 
  

 SOBOTA                                                                             11.09.2021r.  

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. wolna int…. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modli-
twa różańcowa którą prowadzi grupa różańcowa mężczyzn 
oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św.   Za + Jana Swoboda oraz ++ rodziców 

14.00 Msza św. ślubna: Justyna Olchawa – Kamil Bartel. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakra-
mentu pokuty 

17.0  Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Helenę i Emila Fiołka. 
2. Za + Urszulę o radość życia wiecznego. 
  

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki 
archidiecezji   12. 09. 2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Urszulę i Józefa Thiel. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Sylwii z okazji 40 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Tobiasza Pyszny z okazji 
1 rocznicy urodzin, jego rodziców i chrzestnych z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o  opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Tobiasz Pyszny. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bartosza z okazji 18 rocz-
nicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci. Blanka Drobczyk (Weronika 

Gibek) 
18.00 Msza św. Za ++ Wincentego i Elżbietę Staniczków, ich synów Ta-

deusza i Piotra.  
 


