
 

➢ To już ostatnia niedziela wakacyjna w tym roku. W modlitwie dzię-
kujmy Bogu za dobrze przeżyty czas wakacyjny i urlopowy oraz prośmy o 
potrzebne dary Ducha Świętego dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Kolekta 
dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać 
za wszelkie ofiary.  
➢ Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli powraca tradycyjny porządek Mszy 

św. tj. w niedzielę dochodzi msza o godz. 18.00 (zostaje nadal msza o godz. 20.00), 
a w tygodniu dochodzi msza o godz. 8.15 rano. Zapraszamy jeszcze dzisiaj na nie-
szpory niedzielne o godz. 16.00.  
➢ W poniedziałek 29 sierpnia i we wtorek 30 sierpnia w oratorium o godz. 17.00 

odbędzie się zebranie rodziców dzieci z Katolickiego Przedszkola Sióstr Służebniczek. 
29.08 – rodzice 3 i 4 latków; 30.08 – rodzice 5 i 6 latków. 
➢ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca. W I czwartek na mszy o godz. 7.00 w sposób szczególny pamiętamy w 
modlitwie o wszystkich powołanych i modlimy się o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy porannej nabożeństwo o nowe 
powołania. 
➢ Msza św. na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w czwartek o godz. 

16.30. Zapraszamy na tą mszę szczególnie uczniów, ich rodziców, nauczycieli szkół 
i przedszkoli z terenu parafii. Na mszy poświęcimy przybory szkolne dla pierwszo-
klasistów. 
➢ W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, po niej nabożeństwo. 

Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź oraz udział w mszy św. 
i przyjęcie komunii wynagradzającej. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00, 
natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. 
➢ W I sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Niepoka-

lanego Serca Mary, a o godz. 8.15 msza w intencji członków róż różańcowych i rodzin 
przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej. W piątek i sobotę od godz. 9.00 
odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i starszych parafian. Zapisy w zakry-
stii i w  kancelarii parafialnej do środy włącznie. Powakacyjne spotkanie ministran-
tów w sobotę o godz. 9.00. W sobotę 3 września o godz. 15.00 w oratorium odbędzie 
się nauka przedchrzcielna. Prosimy w kancelarii zgłosić swój udział w nauce. Sa-
krament Chrztu św. sprawowany będzie w przyszłą niedzielę na mszy o 16.30. 
➢ Pierwsze spotkanie informacyjne rodziców dzieci, które w tym roku przystępują 

do Pierwszej Komunii Św. odbędzie się w poniedziałek 5 września (dla SP1) i we 
wtorek 6 września (dla SP4). Spotkanie jest obowiązkowe i bez udziału dzieci. 
➢ Pierwsze spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania z klas 8 odbę-

dzie się w sobotę 17 września o godz. 18.00 w oratorium. Termin spotkań dla rodzi-
ców uczniów z klas 7 i 6 zostanie podany później.  
➢ Decyzją Księdza Arcybiskupa ks. Wojciech Sztamberek zakończył posługę w 

naszej parafii, a na jego miejsce od wtorku 30 sierpnia przybędzie do nas ks. Maciej 
Soluch, któremu życzymy obfitości Darów Bożych w posłudze kapłańskiej. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Mi-

łosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu 
poprowadzą kobiety z grupy Miriam. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Zapraszamy na sobotnie mityngi Anonimowych Alkoholików po mszy wieczor-

nej do Domku Maryi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego,  

na stoliku z prasą znajdziemy także inne ciekawe publikacje.  
➢ W ramach festiwalu Fide et Amore zapraszamy 2 września o godz. 19.00 na 

koncert do kościoła Niepokalanego Serca NMP w Kokoszycach. 
➢ Przypominamy o dzisiejszej akcji krwiodawstwa organizowanej przez Miejski 

Klub HDK na rynku.  
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Jadwiga Klimanek i Dawid Wengierski. 

Wieczny odpoczynek… 

 
   

 

 

 
 

Słowo życia: 
28 sierpnia 2022 –   22 Niedziela Zwykła –  Lk14,1.7-14 
29 sierpnia ca 2022 – Poniedziałek  - Mk6,17-29 

30 sierpnia 2022 – Wtorek   - Lk4,31-37 
31 sierpnia  2022 – Środa – Lk4,38-44 
1 wrzesnia  2022 – Czwartek    - Lk5,1-11 
2 wrzesnia 2022 – Piątek   - Lk5,33-39 
3 wrzesnia 2022 – Sobota – Lk6,1-5 

 

 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA                  28.08.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + siostrę Genowefę Sikora. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy w intencji Barbary i Henryka z okazji 50. rocznicy zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego i z okazji 75. rocznicy urodzin 
pana Henryka z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

10.30 Msza św. Za + Zygfryda Chrószcz w kolejną rocznicę śmierci. 
12.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Reginy i Henryka Dronszczyk z okazji 
65. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
rodzinie oraz za ++ rodziców z obu stron.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii i Mieczysława Seman z okazji 50. 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ro-
dzinie. Te Deum 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elwiry i Krzysztofa Jankowiak z 

okazji 25. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie.   
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Po Mszy św. chrzest: Antoni Żuk 
18.00 Msza św. Za ++Augustynę i Józefa Bulenda o radość życia wiecznego w 

Królestwie Niebieskim.  
20.00 Msza św. Za + Celinę Ciurko w 10 rocznicę śmierci. 

 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela    29.08.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Henryka Kolorz w rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Różę i Ryszarda Wilczok, syna Jerzego. 
18.00 Msza św. Za ++ Hildegardę i Antoniego Gilner, Andrzeja Jabłońskiego. 

 

WTOREK                                                                                    30.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Lidię Urbisz. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za ++ Otylię i Zygfryda Leder w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za ++ Matyldę, Józefa i Wilhelma Paszenda. 

  
ŚRODA                                                                                31.08.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ teściów Bronisławę i Tadeusza Pelc, ++ dwóch synów Sta-

nisława i Andrzeja oraz + siostrę Janinę.  
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Klamut z podziękowaniem 

za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. 

18.00 Msza św. Za + Jerzego Trzeciok w kolejną rocznicę śmierci. 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                        01.09.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ka-

płanów pracujących i pochodzących z parafii, o nowe powołania kapłań-
skie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 
Po mszy św. Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Jadwigę i Edwarda Pinior, dziadków Nadolski, 

Pinior, Niedziela. 
13.00 Msza św. ślubna: Aneta Mijal – Damian Durczok. 
16.30 Msza św. szkolna: W intencji uczniów i nauczycieli o dary Ducha Świętego 

w nowym roku szkolnym. 
18.00 Msza św. Za + męża Jana Sosna w 8 rocznicę śmierci. 

  
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                            02.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

2. Za ++ Henryka i Stefanię Wrobel.  
Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Amalię i Roberta Kowol, brata Zbigniewa, męża 

Jerzego Połomskiego. 
18.00 Msza św. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.   

  
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – Wsp.św. Grzegorza Wlk. pap. i dK.   03.09.2022r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + mamę Stefanię we wspomnienie urodzin. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa kobiet 
„Miriam” oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ członków w ostatnim 
czasie: Marię Postawkę, Jadwigę Klimanek.  
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej.  

13.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli i Jerzego Duda z okazji 50 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te 
Deum 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
17.00 Msza św. Za + męża Erwina Demel o radość życia wiecznego w Królestwie 

Niebieskim. 
 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                04.09.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Lucynę Ucherek – dar od sąsiadów z ul. Szpitalnej 4 
9.00 Msza św. Za + Irenę Wawrzyńczyk w 7 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Grażyny Wyrtki z okazji 20. rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha 
Świętego i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Damiana Boczek z 
okazji 30. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie.   
Po Mszy św. chrzest: Natan Talik 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Kornelia Kasparek, Emilia Groborz, Alan 

Cieśla (ochrzczone: Antoni Żuk, Lena Chromik, Krzysztof Galanek, Blanka 
Zając, Natan Talik) 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Kornelia Kasparek. 

18.00 Msza św. Za + Janinę Stasiak w 15 rocznice śmierci. 
20.00 Msza św. Za + Tadeusza Utrackiego. 

 


