
➢ Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwie o 
wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji. 
➢ W naszej wspólnocie witamy dzisiaj o. Bogdana Kocańdę OFM, który wygłosi do nas 

Słowo Boże o ważności budowania pięknych więzi w małżeństwie. 
➢ Także dzisiaj gościmy w parafii III zakon paulistów. Po Mszach zachęcamy do nabycia 

kalendarzy biblijnych i innych pozycji. 
➢ Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Śląskiego. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Dzisiaj o zapraszamy jeszcze na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Ostatnia msza  

w naszym kościele o godz. 20.00. Dzieci Maryi mają dzisiaj dzień wspólnoty w katowickiej katedrze. 
➢ Spotkanie Legionu Maryi w poniedziałek o godz. 10.00 w Domku Maryi. 
➢ Grupa kobiet Miriam ma swoje spotkanie w poniedziałek o godz. 19.00 w oratorium. 
➢ 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. Rodzi-
ców prosimy o przypominanie dzieciom o mszy i spowiedzi.  
➢ Młodzież natomiast zapraszamy na spotkania nowej wspólnoty powstałej na bazie doświadczeń 

Alpha dla Młodych. Jest to filia działającej przy Wspólnocie Jezusa Miłosiernego  grupy Young. Za-
praszamy młodzież po 13 roku życia w każdą środę o godz. 19.00 do Oratorium. 
➢ Także w środę spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świę-

tej. Początek o godz. 18.00 Mszą św. na której poświęcimy dla dzieci różańce. W tym tygodniu spo-
tkanie dla SP1, a dla SP4 spotkanie za tydzień. 
➢ W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, natomiast o godz. 10.00 spotkanie Dzieci Maryi. 

Szkoła ikonograficzna rozpocznie swoje spotkania w sobotę 23 września o godz. 10.00. W sobotę 
msza 30 dniowa za zmarłych zalecanych. Zaleci można składać w zakrystii. Także w sobotę o godz. 
18.00 Msza św. w intencji pracowników firmy „Michael”. 
➢ Rodziców uczniów klas siódmych i klas szóstych zapraszamy na spotkanie związane z przygo-

towaniem do sakramentu bierzmowania ich dzieci. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 wrze-
śnia w kościele po mszy wieczornej. 
➢ 1 października – czyli w sobotę, odbędzie się Parafialny Piknik Rodzinny, na który już teraz 

serdecznie zapraszamy. Wiele występów, wiele atrakcji dla każdego. Tradycyjnie już prosimy panie o 
upieczenie ciast i ciasteczek, lub przygotowanie innych produktów. Będzie można je składać na pro-
bostwie w czwartek i piątek (29-30 września). Panów tradycyjnie prosimy o pomoc w sprawach orga-
nizacyjnych. Szczegóły na plakatach oraz w internecie.  
➢ Szkoła Biblijna rozpocznie swoją działalność od 7 października. 8 października odbędzie się 

pielgrzymka Żywego Różańca do katowickiej katedry. Zapisy na wyjazd w zakrystii.  
➢ Ponieważ zbliża się miesiąc różańcowy, to tradycyjnie w zakrystii poszczególne wspólnoty 

mogą zapisywać się na listę prowadzenia nabożeństwa różańcowego. 
➢ 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 różańcowe nr 16-20. 
Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Zapraszamy na sobotnie mityngi Anonimowych Alkoholików po mszy wieczorem.  
➢ Bardzo dziękujemy za ubiegłotygodniową kolektę na budowę nowego ołtarza i kaplicy NS. Wpłat 

kopertowych było 2650 zł, przelewów na konto parafii 2740 zł a ofiar zebranych na mszy 9550 zł. To 
ponad połowa więcej niż zwykle. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i wkrótce przedstawimy cały 
kosztorys przedsięwzięcia. W dalszym ciągu prosimy o wpłaty na ten cel.  
➢ Jeśli pogoda na to pozwoli, to od poniedziałku powinny rozpocząć się prace przy murze starego 

cmentarza. Natomiast prace w kaplicy mają się rozpocząć pod koniec października. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, na stoliku z prasą 

znajdziemy także inne ciekawe publikacje.  
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Jarosław Pokwicki, Jolanta Fojcik i Dorota Zimny. 

Wieczny odpoczynek… 

 
 

 

 

 

 

 

Słowo życia: 
18 wrzesnia 2022 –   24 Niedziela Zwykła –  Lk16,10-13 
19 wrzesnia ca 2022 – Poniedziałek  - Lk8,16-18 

20 wrzesnia 2022 – Wtorek   - Lk8,19-21 
21 wrzesnia  2022 – Środa – Mt9,9-13 
22 wrzesnia  2022 – Czwartek    - Lk9,7-9 
23 wrzesnia 2022 – Piątek   - Lk9,18-22 
24 wrzesnia 2022 – Sobota – Lk9,43b-45 

 

 

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 

urodzin. 
18.00 Msza św. Za + Jana Swoboda oraz ++ rodziców.   
20.00 Msza św. Za + Aleksandra Śleziak.  
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PONIEDZIAŁEK                                                                                     19.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Lidię Urbisz. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Helenę i Pawła Kluger  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Andrzeja Grzenia we wspomnienie urodzin.  
2. Za + Antoniego Piła we wspomnienie urodzin.  
 

WTOREK – Wsp.  Św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.  20.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Ernesta Polonius. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + męża Stanisława Kowalskiego w kolejną rocznicę śmierci 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Karola Brzeziok, Wiktorię i Karola Swoboda, córkę Annę.  
2. Za + Sonię Kelner w 1 rocznicę śmierci. 
  

ŚRODA – ŚWIĘTO MATEUSZA, APOSTOŁA i EWANGELISTY                 21.09.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 

Panny z Góry Karmel i św. Rafała Kalinowskiego o pokój i jedność w naszej 
Ojczyźnie oraz z prośbą o Dary Ducha Św. dla Rządu Polskiego - int. OCDS. 

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + męża Henryka Jurkowskiego we wspomnienie urodzin, ++ 

rodziców, dwóch braci, dziadków i teściów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ z rodziny Jeż: Józefa, Cecylię i Waltera.  
2. Za + Jana we wspomnienie 80 rocznicy urodzin. 
 

CZWARTEK                                                                                22.09.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Mateusza Woźnica – dar od cioci Danuty Golombek z rodziną 

z Tychów. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Bolesława Polak, ++ rodziców Genowefę i Jana Polak, brata 

Mieczysława Pogorzelec.  
16.30 Msza św. szkolna koncelebrowana:  

1. Za + Krystynę Kwiatoń w 1 rocznice śmierci.  
2. Za + Urszulę Gorgosz w 1 rocznicę śmierci. 

18.00 Msza św. Za ++ rodziców Melanię i Stanisława Hołomek, brata Damiana, bra-
tową Jadwigę.  
  

 PIĄTEK – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.                             23.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Franciszka Okręt we wspomnienie 100 rocznicy urodzin  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Za + Mirosława Blacha w 3 rocznicę śmierci. 
12.00 Msza św. ślubna: Diana Babiak – Adrian Zgubilat. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Adama Bugla w kolejną rocznice śmierci.  
2. Za + męża Henryka Lasotę w kolejną rocznice śmierci.  
  

 SOBOTA                                                                                                     24.09.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Jerzego w intencji 

pracodawców. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże Różańcowe 

16-20 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
8.15 Msza św. Za + syna Jerzego Kłobuch, ojca Franciszka, wnuka Marcina, ++ 

rodziców z obu stron. 
13.00 Msza św. ślubna: Katarzyna Woźniak – Kacper Rudek. 
15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ rodziców Karola i Jadwigę Kuc. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Bogdan Siderski, Salomea Staniek, Ignacy 

Dziuba, Karol Chowaniec, Piotr Deninger, Krystyna Postawka, Jadwiga Kli-
manek. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pracowników firmy „Michael” z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w ro-
dzinach. 
 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                               25.09.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Zofię i Stefana Gembalczyk. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Wiktorii z okazji 18 rocznicy uro-

dzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Za + Irenę Kubik – dar od współpracowników ze szkoły podst. nr 
3 w Pszowie.  

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

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Romana Napiórkowskiego z okazji 

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

18.00 Msza św. Za + Kornelię Staniek w 1 rocznicę śmierci.   
20.00 Msza św. Za + Janusza Matuszek we wspomnienie 65 rocznicy urodzin – dar 

od siostry Soni i męża.  


