
➢ Trwamy w miesiącu modlitwy różańcowej, na którą wszystkich serdecznie zapra-
szamy.  Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii, na 
przygotowanie ołtarza w Kaplicy Najświętszego Sakramentu. Bóg zapłać za wszelkie 
ofiary.  
➢ Dzisiaj zapraszamy na różaniec o 15.45. Msze popołudniowe o 16.30, 18.00 i 20.00. Raz 

jeszcze przypominamy, że modlitwa różańcowa w tygodniu o godz. 17.15, w soboty o 16.15, a w 
niedziele o 15.45.  
➢ Spotkanie Legionu Maryi w poniedziałek o godz. 10.00 w Domku Maryi. 
➢ We wtorek Wspólnota Barka zaprasza na czuwanie modlitewne. Początek o godz. 19.00 w 

kościele. 
➢ W środę po mszy wieczornej zapraszamy młodzież po 13 roku życia na spotkania grupy 

Young. 
➢ W czwartek przypada Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela. Z tej racji zapra-

szamy na mszę szkolną o 16.30 nie tylko dzieci i młodzież rozpoczynającą przygotowanie do 
sakramentu bierzmowania, ale także Dyrekcję szkół, wszystkich nauczycieli i wychowawców pra-
cujących w szkołach i przedszkolach czy zamieszkujących na terenie parafii. Po mszy dla nau-
czycieli okazja do spotkania w oratorium. 
➢ Także w czwartek 13 października przypada ostatni już w tym roku Wieczór Fatimski. Za-

praszamy na Mszę św. o godz. 19.00 w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej, a po mszy na 
różaniec i procesję z figurą do Groty Maryjnej. Z tej racji w tym dniu nie będzie nabożeństwa 
różańcowego o godz. 17.15. 
➢ Z racji Wieczoru Fatimskiego w tym tygodniu nie będzie szkoły biblijnej.  
➢ W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, a o godz. 10.00 spotkanie Dzieci Maryi.  
➢ W sobotę15 października przeżywać będziemy Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu pra-

gniemy otoczyć modlitwą rodziny dotknięte stratą dziecka. Zachęcamy do udziału w różańcu o 
godz. 17.15, mszy św. wieczornej sprawowanej w tej intencji. Po mszy odbędzie się modlitwa w 
miejscu upamiętnienia Dzieci Utraconych. 
➢ W ramach Parafialnego Dnia Papieskiego wczoraj odbyło się czuwanie modlitewne, a dziś 

po mszach św. zapraszamy na kremówki. Ofiary będą przeznaczone na działalność wspólnoty 
Dzieci Maryi. Natomiast w przyszłą niedzielę odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Pa-
pieskiego zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
➢ W sobotę po mszy wieczornej w Domku Maryi spotkanie Anonimowych Alkoholików. 
➢ 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 róże różań-
cowe rodziców modlących się za swoje dzieci. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i okazja do spowiedzi.  
➢ W sobotę 15 października wyrusza pielgrzymka do bazyliki św. Mikołaja w Rychwałdzie. 

Wyjazd z parkingu przy probostwie o 7.30 rano. Emeryci proszeni są o zabranie swoich legity-
macji. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, na stoliku z 

prasą znajdziemy także inne ciekawe publikacje.  
➢ Ponieważ zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, prosimy by jak najwcześniej rozpo-

cząć porządkowanie grobów na naszym cmentarzu. Pozwoli to uniknąć zamieszania, oraz roz-
wiąże problem gromadzenia śmieci przed samą uroczystością Wszystkich Świętych. Prosimy o 
roztropne postępowanie przy segregacji i wyrzucaniu śmieci tylko w miejscach do tego przezna-
czonych. W najbliższym czasie pojawi się na cmentarzu dodatkowy duży kontener na śmieci z 
grobów. 
➢ Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasz Parafialny Festyn Rodzinny. 

Informujemy, że podczas festynu zebrano następujące kwoty: z ofiar przy stoisku z gastronomią, 
przeznaczonych na budowę nowego ołtarza i kaplicy Najświętszego Sakramentu zebrano 6520zł, 
z ofiar składanych wolontariuszom do puszek Caritas, a przeznaczonych na środki opatrunkowe 
dla poszkodowanych podczas wojny w Ukrainie zebrano 1035zł, natomiast Zespół Zbrucz z Ukra-
iny mailowo podziękował za ofiary, które im złożyliście i poinformował, że wystarczyły one na 
zakup nowego noktowizora dla żołnierzy. Serdecznie dziękujemy za Waszą ofiarność i niesioną 
pomoc. 
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Słowo życia: 
9 pazdziernika 2022 –   28 Niedziela Zwykła –  Lk17,11-19 
10 pazdziernika 2022 – Poniedziałek  - Lk11,29-32 

11 pazdziernika 2022 – Wtorek   - Lk11,37-41 
12 pazdziernika 2022 – Środa – Lk11,42-46 
13 pazdziernika 2022 – Czwartek    - Lk11,47-54 
14 pazdziernika 2022 – Piątek   - Lk12,1-7 
15 pazdziernika 2022 – Sobota – Lk12,5-12 

 

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 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo 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 podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie. Te Deum 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Marka Wystyrk 
z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego              
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże w rodzinie. Te Deum 

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 rodziny.  

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Mikołaj Mar-
col i chrzest: Amelia Szewczyk. 

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

protny.  
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.  
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PONIEDZIAŁEK                                                                             10.10.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Reginę Goraus w 3 rocznice śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Jadwigę Zając we wspomnienie urodzin.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Małgorzatę i Ryszarda Mrozik oraz Martę i Bolesława Danel. 
2. Za ++ Anielę i Edmunda Groborz, syna ks. Henryka.  

WTOREK                                                                                      11.10.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Lidię Urbisz 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Danutę Caban – dar od sąsiadów. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00     Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Jadwigę i Jana Klimek.  
2. Za + Jana Kocur i żonę Zofię.,  

ŚRODA                                                                                   12.10.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Mateusza Woźnica – dar od wujka Leszka Stawowicz z 

Łomnic. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Martę Gilner w 9 rocznicę śmierci. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Otylię i Franciszka Wybraniec.  
2. Za + Zofię Salamon i Gertrudę Stańkusz. 

CZWARTEK – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.   13.10.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Marię Cieśla – dar od Zofii i Józefa Tokarczyk. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Otylię i Zygfryda Leder w kolejną rocznicę śmierci.  
16.30 Msza św. szkolna koncelebrowana:  

1. W intencji Dyrekcji, Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów i Pra-
cowników Oświaty, z okazji Dnia Nauczyciela, o Boże błogosławień-
stwo, Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w pracy i życiu osobi-
stym. 

2. Za + Henrietę Świerczyna w 1 rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. Za + Mirosława Paszko w 1 rocznicę śmierci.  
19.00 Msza św. W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  

Po mszy modlitwa różańcowa i procesja do Groty. 
PIĄTEK                                                                                         14.10.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jadwigę Michałek, męża Alojzego, syna Stefana.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Wolny, Annę i Wiktora 

Żymełka i ich syna Jana. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe   

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Erykę Czerny i jej rodziców.  
2. Za + Ewę Kalwarską 

SOBOTA – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa dz. i dK.             15.10.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Jadwigę i Jana Dembowy, Annę Załęga. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Róża Ró-
żańcowa rodziców modlących się za swoje dzieci oraz Nabożeństwo 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Jana Wolnik. 
15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana i Michaliny Warło z 

okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie. Te Deum 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
Pokuty 

16.15 Nabożeństwo różańcowe   
17.00 Msza św. w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci. 
Niedziela – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska  16.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Łucję w kolejną rocznicę śmierci  
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Koszorz z okazji 85 

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

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Siostry Jadwigi z okazji 
imienin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha 
Świętego i błogosławieństwo Boże na dalszą posługę w naszej parafii 
i wspólnocie Dzieci Maryi.  

12.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Jadwigę Sprysz w 1 rocznicę śmierci oraz we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Za + Stanisławę Wieczorek w 4 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców.   

15.45 Nabożeństwo różańcowe   
16.30 Msza św. Za + Marię Pacharzyna w i rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. Za + Anielę Szczyrba w kolejną rocznicę śmierci, męża Je-

rzego, ++ rodziców i teściów. 
20.00 Msza św. Za + Annę Konieczny oraz ++ rodziców.  

 
➢ W tym roku, podobnie jak w poprzednim, odwiedziny duszpasterskie będą przewidziane dla 

wszystkich chętnych, którzy w terminie do 20 listopada złożą deklaracje kolędowe. Druk dekla-
racji można wziąć z zakrystii, będzie przy gazetkach lub do pobrania ze strony parafialnej. Oprócz 
tego będą również sprawowane msze kolędowe, na które zapraszamy serdecznie wszystkich 
Parafian, zwłaszcza tych, którzy w ten sposób chcą prosić Boga o błogosławieństwo w nowym 
roku. 
➢ W parafii Radoszowy organizowany będzie kurs Małżeński mający pomóc  parom w budo-

waniu relacji  i silnego małżeństwa. Szczegóły na plakatach. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Krystyna Szczęsna, Jan Krajczok, Jerzy Uściło, Ha-

lina Karas i  Gertruda Masarczyk. Wieczny odpoczynek… 


