
➢ Przeżywamy 31 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiejsza kolekta niedzielna przezna-
czona jest na cele naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Dzisiaj zapraszamy na różaniec o 15.45. Msze popołudniowe o 16.30, 18.00 i 20.00.  
➢ Spotkanie Legionu Maryi w poniedziałek o godz. 10.00 w Domku Maryi. 
➢ W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy zalecki za zmarłych – tzw. Wypominki. Za tych 

zmarłych będziemy się modlić w sposób szczególny podczas modlitwy różańcowej w oktawie Uroczy-
stości Wszystkich Świętych – o godz. 17.15 do piątku, 16.15 w sobotę i 15.45 w niedzielę, a także 
będą za nich odprawiane Msze św. Druczki do wypominek znajdziemy pod chórem. Także 1 listopada 
na cmentarzu siostry służebniczki będą zbierać wypominki za zmarłych zalecanych. Od południa Uro-
czystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny można uzyskać odpust za zmarłych przez po-
bożne nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę”, modlitwy w intencjach 
Ojca Św., odprawienie spowiedzi, przyjęcia komunii i zachowania wolności od przywiązanie do jakie-
gokolwiek grzechu. W okresie do 8 listopada można uzyskać odpust poprzez dołączenie do tego jesz-
cze modlitwy za zmarłych. W Dzień Zaduszny 2 listopada o godz. 9.00 w kaplicy na cmentarzu od-
prawimy mszę św. w intencji zmarłych parafian spoczywających na naszym cmentarzu. W tym dniu w 
sposób szczególny Kościół wspomina i modli się za wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje 
grzechy.Osoby, które planują rezygnację z grobów powinny to zgłosić w kancelarii parafialnej.  
➢ Na cmentarzu we Wszystkich Świętych kwestować będą wolontariusze Fundacji „Wspólnota 

Dobrej Woli” na rzecz dzieci Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. 
➢ W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I 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 nabo-
żeństwo o nowe powołania. O godz. 16.30 – msza szkolna – przypominamy o niej zwłaszcza kandy-
datom do bierzmowania z klas 6-8. Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży. 
➢ W czwartek po mszy wieczornej zapraszamy na następny wykład Szkoły Biblijnej.  
➢ W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, a po niej nabożeństwo. Istotą prze-

żywania I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii wyna-
gradzającej. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00, w sobotę na adoracji od godz. 16.00. 
Wieczorna msza w I piątek miesiąca będzie sprawowana w intencji rodziców i dzieci komunijnych.  
➢ W I sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa prowadzona przez grupę kobiet Miriam i 

nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po nim 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 Pa-

rafian. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy włącznie. 
➢ W sobotę od 10.00 do 11.00 planujemy zrobić dla rodziców dzieci komunijnych kiermasz uży-

wanych strojów komunijnych. Jeśli ktoś ma strój z ubiegłych lat i chciałby go odstąpić, może w tym 
dniu przynieść go do oratorium. 
➢ W sobotę po mszy wieczornej w Domku Maryi spotkanie Anonimowych Alkoholików. 
➢ Dzieci, które uczęszczały na różaniec proszone są o przyniesienie plansz różańcowych do 3 

listopada. Nagrodzimy je 6 listopada po mszy o 12.00 
➢ Zapraszamy na pielgrzymkę do Svetego Kopečka i Ołomuńca 10 grudnia. Szczegóły i zapisy 

przyjmuje ks. Maciej. 
➢ 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 - w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr 26-30. Od 
godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Już za tydzień, w niedzielę 6 listopada, rozpoczyna się Kurs Alpha dla młodzieży przystępującej 

do bierzmowania w tym roku szkolnym. Początek o 10.00 w Oratorium. Obecność obowiązkowa. 
➢ Jeszcze do 20 listopada będziemy oczekiwali na złożenie deklaracji kolędowych. Można je skła-

dać w zakrystii lub w kancelarii.  
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Danuta Rataj, Jerzy Konkol i Rudolf Gocman. Wieczny 

odpoczynek… 
 

 

 

 

 
 

Słowo życia: 
30 pazdziernika 2022 –   31 Niedziela Zwykła –  Lk19,1-10 
31 pazdziernika 2022 – Poniedziałek  - Lk14,12-14 

1 listopada 2022 – Uroczystość Wszystkich Swiętych   - Mt5,1-12a 
2 listopada 2022 – Środa – Lk23,44-46.50.52-53 
3 listopada 2022 – Czwartek    - Lk15,1-10 
4 listopada 2022 – Piątek   - Lk16,1-8 
5 listopada 2022 – Sobota – Lk16,9-15 

 
 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA                        30.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Józefa Strzelec – dar od sąsiadów. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty 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 Chrystusa Najwyższego Wiecznego Kapłana w intencji dk. Zbi-
gniewa Szurka z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej i w rodzinie. 

12.00  Msza św. Za + Janusza Matuszek w 1 rocznicę śmierci. 
15.45 Nabożeństwo różańcowe   
16.30  Msza św. Za + Ryszarda Mandrysz w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Dominika Kowalskiego w 3 rocznicę śmierci. 
20.00 Msza św. Za + Wiesława Czarneckiego we wspomnienie urodzin.  

 

PONIEDZIAŁEK                                                                                31.10.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Mateusza Woźnica – dar od rodziny Kołodziejów. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Piotra Niespodziany we wspomnienie urodzin – dar od żony z 

synem. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
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18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Amalię i Wilhelma Moskwa. 
2. Za + Helenę Śmieja we wspomnienie 70 rocznicy urodzin.  
 

WTOREK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH           01.01.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Dawida Pytlik.  
9.00 Msza św. Za +Waltra Urbasik w 10 rocznicę śmierci, Ryszarda i Pelagię Waw-

rzyńczyk oraz Piotra Szewczyk. 
10.30  Msza św. Za + Elżbietę Waniek w 5 rocznicę śmierci. 
12.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Karola Achtelik, Erykę i Felicytas Raszczyk. 

 

14.00 Nieszpory żałobne, modlitwa za zmarłych zalecanych i procesja na cmen-
tarzu 

 

16.30 Msza św. Za ++ Stefanię i Ryszarda Wojtaszek. 
18.00 Msza św. Za ++ Elżbietę Cholewik, córkę Barbarę, ojca Antoniego, Roberta i 

Alojzję Mielańczyk, Eugeniusza Czogała, Jana i Mariannę Chrzanowskich, Ta-
deusza Witt i Antoniego Chrzanowskiego. 

20.00 Msza św. Za + Annę Pal – dar od rodziny Majewskich z Brzeszcz i rodziny 
Pasieków.  

ŚRODA – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH    02.11.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Ryszarda Jezusek. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Augustynę Landkocz w 4 rocznicę śmierci oraz + męża Józefa. 
9.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej Za ++ spoczywających na naszym cmenta-

rzu.  
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Jerzego Stopa w kolejną rocznicę śmierci oraz jego ++ rodziców.  
2. Za + Urszulę Kopka. 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                                03.11.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapła-

nów pracujących i pochodzących z parafii, o nowe powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 

Po mszy św. Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Anastazję i Alojzego Mazur, Franciszka i Alberta Leder. 
16.30 Msza św. szkolna: Za ++ Janinę i Stanisława Ząbek, rodziców, rodzeństwo, 

Jerzego Morgała i ++ sąsiadów.  
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Zofię i Jerzego Bednarek, Wandę i Stanisława Ro-

manowskich.  
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa  04.11.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Za + Czesława Nowakowskiego, jego rodziców, brata Tadeusza, te-
ściową Katarzynę. 

17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii Wita z okazji 80 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                 05.11.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Koźlik. 

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: Halinę Karas, Krystynę Szczęsną, Marię Koszorz 
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej 

15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli Długosz z okazji 75 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 

16.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
17.00 Msza św. Za + Henryka Magiera w 2 rocznicę śmierci, syna Tomasza oraz ++ 

z rodziny Matuła i Wojciechowskich.  
 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA                        06.11.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Józefa Botorek.  

9.00 Msza św. Za ++ Rudolfa i Agnieszkę Swoboda. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny i Wilhelma Lach z okazji 

50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzi-
nie. Te Deum  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jadwigi i Huberta Słanina z okazji 
60 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzi-
nie. Te Deum 

15.45 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Miłosz Piechaczek, Lilianna Kwiecień, Fran-

ciszek Byczek (ochrzczone: Amelia Szewczyk, Lena Dudek, Szymon Ziem-
bicki). 

18.00 Msza św. Za ++ Roberta i Martę Stebel, trzech synów i wnuka. 
20.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki i Krzysztofa Mandrysz z 

okazji 24 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
rodzinie. 


