
➢ Obchodzimy Uroczystość NMP Piekarskiej – głównej patronki archidiecezji.  
➢ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszyst-

kie ofiary. 
 

➢ Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. W poniedziałek spotkanie Legionu Maryi.  
➢ W poniedziałek 13 września przypada dzień fatimski. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 19.00, a o 

niej na nabożeństwo fatimskie i procesję z figurą naokoło kościoła. Intencje modlitewne można składać 
w zakrystii, zapraszamy Panów niosących figurę, Dzieci Maryi, członków Róż Różańcowych, Legionu Ma-
ryi. Prosimy o przyniesienie świec.  
➢ We wtorek przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej okazji na mszach będziemy świę-

cili przyniesione z domów krzyże. Prosimy także by zadbać i udekorować krzyże przydrożne.  
➢ We wtorek, po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium kobiety na spotkanie grupy Miriam. 
➢ W środę 15 września o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie Ruchu Szensztackiego. Zachęcamy grupy 

parafialne, które jeszcze po przerwie spowodowanej pandemią nie odbyły swoich spotkań o jak najszyb-
sze rozpoczęcie spotkań formacyjnych. 
➢ W tym tygodniu rozpoczynamy przygotowanie bezpośrednie dla obecnych absolwentów klas 8 SP, 

którzy 17 września na mszy o godz. 16.30 mają przyjąć sakrament bierzmowania. Harmonogram obo-
wiązkowych spotkań dla nich jest następujący: we wtorek 14 września 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 nabo-
żeństwo pokutne i okazja do spowiedzi dla kandydatów do bierzmowania. 
➢ W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież, a zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają przygotowanie do 

sakramentu bierzmowania na mszę szkolną o 16.30. Od 16.00 okazja do spowiedzi dla dzieci. Drodzy 
rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię świętą swoich dzieci. 
➢ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej zapraszamy na nabożeństwo  do 

Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Z racji bierzmowania nie będzie 
w tym miesiącu czuwania modlitewnego po mszy wieczornej. 
➢ Przypominamy, że dzieci klas młodszych , zwłaszcza dzieci komunijne, otrzymują w szkołach od 

katechetów książeczki pt. „Niedzielne spotkania z Ewangelią”. Po każdej niedzielnej mszy w zakrystii 
można odbierać naklejkę, którą trzeba umieścić w tej książeczce.  
➢ W sobotę przypada Święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Spotkanie grupy ministran-

tów w sobotę o godz. 9.00, Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie w sobotę na godz. 10.00. Zachęcamy 
dzieci, zwłaszcza po pierwszej i po wczesnej komunii św. aby włączyły się w grupy ministrantów i Dzieci 
Maryi. Grupa AA zaprasza w soboty na godz. 18.00 do Domku Maryi na otwarte mityngi dla osób zmaga-
jących się z problemami choroby alkoholowej. Dzień wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi odbędzie się w kate-
drze w niedzielę 19 września br. o godz. 14. Z naszej parafii grupa pojedzie busem. Odjazd o godz. 11.30.  
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 

w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr 11-15. 
W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych 
zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą. W zakrystii 
do nabycia są kalendarze ścienne na rok 2022. W następną niedzielę 19 września będziemy gościli w 
naszej parafii paulistów rozprowadzających kalendarze i książki.  
➢ Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ. 
➢ Udzielenie sakramentu bierzmowania osobom dorosłym odbędzie się w katedrze podczas Mszy 

św. o godz. 18.oo w następujących terminach: 7 października i 18 listopada, a w przyszłym roku: 17 
marca, 12 maja, 23 czerwca, 6 października i 17 listopada. Osoby dorosłe, które nie były jeszcze bierzmo-
wany, a pragną je otrzymać, prosimy o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.  
➢ Wydział Teologiczny UŚ uruchamia kolejną edycję dwusemestralnych podyplomowych studiów ka-

techezy przedszkolnej oraz czterosemestralnych podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych. 
Szczegóły na stronie internetowej wydziału.  
➢ Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę odbędzie się w dniach 25–26 września. III Ogólno-

polska Pielgrzymka Przedsiębiorców, Pracodawców, Samozatrudnionych i Freelancerów na Jasną Górę 
odbędzie się w niedzielę 3 października. VI Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się w sobotę 9 października od  godz. 
9.00. 
➢ Burmistrz Miasta zaprasza na wydarzenie pt. „Blaskowisko21”- koncert charytatywny i wydarzenia 

towarzyszące w dniu 18 września na stadionie „Naprzód” przy ulicy Gen. Bema 126c. Koncert będzie 
promocją bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a jego pomysłodawcami są państwo Danuta i Wojciech 
Śmieja, którzy w ubiegłym roku w wypadku samochodowym stracili mamę. Szczegóły na plakatach. W 
imieniu organizatorów zapraszamy.  
➢ Informujemy, że 2 października odbędzie się festyn parafialny, na który zapraszamy całymi rodzi-

nami. Będą występy na scenie zespołów dziecięcych i młodzieżowych, będą atrakcje dla najmłodszych, 
animacje zabaw dla dzieci, zagroda zwierząt, pokazy oraz zajęcia profilaktyczne w wykonaniu straży po-
żarnej, pogotowia i policji oraz będą również słodycze i gastronomia. Podczas festynu zbierane będą datki 
na leczenie ucznia SP4 Irka Niedzieli. Będzie jeszcze mnóstwo innych atrakcji, ale o tym w następnym 
tygodniu szczegółowo poinformujemy. Już dziś Was serdecznie zapraszamy. 
➢ W odpowiedzi na ubiegłotygodniowy apel abp. S. Gądeckiego, będziemy dzisiaj po mszach św. 

przed kościołem zbierać na pomoc dla Afganistanu. 
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Słowo życia: 
12 września 2021–  XXIV Niedziela zwykła –Mt12,46-52 

13 września 2021– Poniedziałek  -  Lk7,1-10 

14 września 2021– Wtorek   - J3,13-17 

15 września2021– Środa – Lk2,33-35 

16 września 2021– Czwartek    - Lk7,36-50 

17 września 2021– Piątek   - Lk8,1-3 

18 września 2021– Sobota -  Lk2,41-52 

 

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 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 Tobiasza Pyszny z okazji 1 rocznicy 
urodzin, jego rodziców i chrzestnych z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Po Mszy św. bło-
gosławieństwo rocznego dziecka Tobiasz Pyszny 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bartosza z okazji 18 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski 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, Józef Wojtaszek, Zu-

zanna Wypchoł (Weronika Gibek) 
18.00 Msza św. Za ++ Wincentego i Elżbietę Staniczków, ich synów Tadeusza i Piotra. 

  

PONIEDZIAŁEK – Wapomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK                13.09.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Marię i Franciszka Bednarz, syna Mariana, zięcia Jana. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Albertynę, Otylię i Emila Wawrzyńczyk, Helenę i Konrada Kozik. 



18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Agnieszkę i Rudolfa Swoboda w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Eugeniusza Zając w 4 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego 

19.00 Msza św. W intencji Czcicieli MB Fatimskiej, nabożeństwo fatimskie różaniec i pro-
cesja. 
 

WTOREK – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO                          14.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Sióstr Służebniczek o potrzebne łaski 

w posłudze w parafii i wśród dzieci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Za ++ Wilhelma i Teresę Kin, Józefa i Amalię Mazur, Jana Sieczkę.  

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Karola Brzeziok, teściów Karola i Wiktorię Swoboda.  
2. Za + Aleksandrę Ryszka – dar od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawo-
wej.  

ŚRODA – Wspomnienie NMP Bolesnej                                                                15.09.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Bolesława, Mariana w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Zofię, Helenę 
Kotońskich, Mariana i Stanisława, Marię Kaprzyk, Mariannę i Stanisława War-
choł.  
2. Za ++ z rodzin Złotkowskich, Czechowskich, Zalewskich, Janickich. 

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Jana i Paulinę Buchalik oraz Pawła i Adelajdę Fojcik. 

18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michaliny i Krystiana z okazji kolejnej 
rocznicy sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
  

CZWARTEK – Wspomn. św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa              16.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za Siostry misjonarki pracujące w Kamerunie. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Annę i Karola Tomas, Annę i Pawła Kampik, syna 

Stanisława. 
12.00 Msza św. ślubna: Daria Palichleb zd. Cimięga – Paweł Palichleb. 
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 MIESIĄCA                                                                                           17.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jana Mielimąka w kolejną rocznicę śmierci. 

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 ku czci Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
16.30 Msza św. koncelebrowana:  

1.  Do Ducha Świętego w intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmo-
wania. 
2. Za + Elfrydę Szlosarek w kolejną rocznicę śmierci. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za ++ Alicję i Mirosława Wasilewskich. 
2. Za + Ks. Proboszcza Bernarda Sodzawicznego we wspomnienie urodzin – dar 
od Grup Parafialnych. 
3. Do Opatrzności Bożej w intencji Reginy i Ryszarda Mandrysz z okazji 65 rocz-
nicy sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
  

 SOBOTA – Święto Św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski           18.09.2021r.  

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Za + Herberta Baston w 4 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różań-
cowa którą prowadzą róże różańcowe nr 11 -15 oraz Nabożeństwo do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 

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

12.00 Msza św. ślubna: Monika Rak – Dariusz Szlezinger.  

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.  
2. Za + Andrzeja Grzenia we wspomnienie urodzin. 
  

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                        19.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pielgrzymów i ich rodzin na Górę Św. 

Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinach. Te Deum.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Jana z okazji 40 rocznicy sa-
kramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji mamy Heleny z okazji 91 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mai Kamińskiej z okazji 18 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Jerzego z okazji 50 rocznicy 

sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Dagmara Piechota. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Roberta z okazji urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.  

 


