
➢ Przeżywamy 24 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dziś także odbywa się pielgrzymka 
do sanktuarium w Pszowie. Pamiętajmy w modlitwie o pielgrzymach.  
➢ Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii – na bu-

dowę ołtarza i kaplicy Najświętszego Sakramentu. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Dzisiaj o zapraszamy jeszcze na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Ostatnia msza w na-

szym kościele o godz. 20.00. 
➢ W poniedziałek przypada uroczystość MB Piekarskiej – głównej patronki archidiecezji. 
➢ W poniedziałek 12 września odbędzie się o godz. 19.00 w oratorium pierwsze spotkanie 

nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Obecność obowiązkowa. 
➢ We wtorek 13 września zapraszamy na wieczór fatimski. O godz. 19.00 Msza św. w intencji 

czcicieli MB Fatimskiej, po niej nabożeństwo fatimskie, różaniec i procesja do Groty z figurą Matki 
Bożej. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. 
➢ W środę przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zadbajmy w tym dniu nie tylko 

o nasze krzyże w domach, ale także o te przydrożne. 
➢ 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 dzieciom i dlatego zapraszamy je szczególnie na tą 
godzinę. Rodziców prosimy o przypominanie dzieciom o mszy i spowiedzi.  
➢ Chcemy poinformować, że w naszej parafii powstaje nowa wspólnota dla młodzieży – jest 

to nawiązanie do atmosfery i doświadczenia bierzmowańców z Alphy dla Młodzieży. Będzie to 
filia działającej przy Wspólnocie Jezusa Miłosiernego  grupy Young. Zapraszamy młodzież po 13 
oku życia w każdą środę o godz. 19.00 do Oratorium. 
➢ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej nabożeństwo do Miłosier-

dzia Bożego, a o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele. 
➢ W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, natomiast o godz. 10.00 spotkanie Dzieci 

Maryi. Dzieci Maryi w przyszłą niedzielę mają w katedrze katowickiej swój dzień wspólnoty. 
➢ 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 podany później.  
➢ W następną niedzielę będzie gościł w naszej parafii ojciec Bogdan Kocańda, który jest pre-

zesem zarządu Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka. Ojciec Bogdan na mszach świętych wy-
głosi do nas przesłanie o ważności budowania pięknych więzi małżeńskich. Po zakończeniu li-
turgii przed kościołem będzie można wesprzeć fundację. Zachęcamy wszystkie pary małżeńskie 
aby w tym dniu wspólnie uczestniczyły we mszy św. 
➢ 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 rodzi-
ców modlących się za swoje dzieci. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja 
do spowiedzi.  
➢ Od poniedziałku 12 września w godzinach urzędowania będziemy przyjmować intencje 

mszalne na 2023 rok. Wzorem ubiegłych lat w niedzielę i święta niech będą to intencje dzięk-
czynno-błagalne, a w tygodniu za zmarłych. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, na stoliku z 

prasą znajdziemy także inne ciekawe publikacje.  
➢ Tradycyjnie, 18 września będziemy gościć przedstawicieli trzeciego zakonu paulistów, któ-

rzy zaproponują nam Ewangelie na każdy dzień 2023 r. Mamy nadzieję, że ta akcja przyczyni się 
do częstszego sięgania po Ewangelię i życia Słowem Bożym na co dzień. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Weronika Sosna, Anna Pal i Erna Mańka. Wieczny 

odpoczynek… 
 
 

 

 

 

 

 

Słowo życia: 
11 wrzesnia 2022 –   24 Niedziela Zwykła –  Lk15,1-32 
12 wrzesnia ca 2022 – Poniedziałek  - Mt12,46-50 

13 wrzesnia 2022 – Wtorek   - Lk7,11-17 
14 wrzesnia  2022 – Środa – J3,13-17 
15 wrzesnia  2022 – Czwartek    - Lk2,33-35 
16 wrzesnia 2022 – Piątek   - Lk8,1-3 
17 wrzesnia 2022 – Sobota – Lk8,4-15 

 

 

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 okazji 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 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo 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, Emilia Brzezina. 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michaliny i Krystiana z okazji 40 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 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 podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   
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PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ gł. patronki archidiecezji     12.09.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Stefanię i Tomasza Krzyżanowskich oraz Helenę i 

Norberta Szubert. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Grzegorza Szpindowskiego, jego rodziców, brata Zbigniewa, 

teścia Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Antoniego Nowak w kolejną rocznice śmierci. 
2. Za + Barbarę Nowotny w 1 rocznicę śmierci.  
 

WTOREK – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma bpa i dK                13.09.2022 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 ++ Wilhelma i Teresę Kin, Józefa i Amalię Mazur, Jana Sieczka. 
18.00 

 
 

19.00 

Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Helenę i Emila Fiołka. 
2. Za ++ Różę, Józefa, Gerarda Jargoń oraz za Marię i Jana Nyderek. 
Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej 
Po mszy nabożeństwo fatimskie, modlitwa różańcowa i procesja do Groty. 
  

ŚRODA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO     14.09.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Otona i Klarę Krauspe, ++ dzieci. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Krystynę Gańcorz, męża Jana, córkę Gertrudę, syna Ryszarda, 

zięcia Henryka, ++ wnuków Zbigniewa i Czesława, dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Jana Demel, syna Leona, córkę Janinę, ++ rodziców. 
2. Za ++ Antonię i Wilhelma Durczok oraz za ++ Hildegardę i Józefa Polok w 
kolejną rocznicę śmierci.  

 

CZWARTEK – Wspomnienie NMP Bolesnej                                         15.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za ++ dwóch mężów, ++ rodziców z trzech stron, rodzeństwo i po-

krewieństwo. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny Polak z okazji 75 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.  

16.30 Msza św. szkolna Za ++ Jadwigę i Franciszka Janosz, Bronisławę i Alojzego 
Hajduczek 

18.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Ferdynanda Ferdyan.  
  

III PIĄTEK – Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa      16.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Rajmunda Sczansnego z okazji uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  Po Mszy św. nabożeństwo ku czci Miłosierdzia 
Bożego          

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Henryka Książko, jego rodziców Juliusza i Agnieszkę. 
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Franciszka Brączyk w 2 rocznice śmierci, ++ rodziców Magdalenę i Woj-
ciecha Brączyk, Jana i Albertynę Bartel. 
2. Za ++ rodziców Antoninę i Ernestyna Polnik we wspomnienie urodzin – dar 
od dzieci. 
  

 SOBOTA                                                                                                    17.09.2022 r. 

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Herberta Baszton w 5 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Róża różańcowa rodzi-
ców modlących się za dzieci oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + Jana Mielimąka w kolejną rocznicę śmierci. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 
2. Za + Zbigniewa Jarockiego w 3 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Jarocki, Brzę-
czek.  
 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                18.09.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elfrydy Kozik z okazji 85 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.   

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pielgrzymów i ich rodzin z Ryduł-
tów i Kokoszyc na Górę św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty z okazji 45 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy Panic z okazji 60 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.  

16.00 Nieszpory niedzielne   

16.30 Msza św. Za + Ks. Proboszcza Bernarda Sodzawicznego we wspomnienie uro-
dzin. 

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

20.00 Msza św. Za + Aleksandra Śleziak.    


