
XX Niedziela Zwykła 
 

Należymy do Kościoła — powszechnej rodziny zbawionych. Kościół najpełniej 

objawia się, gdy zgromadzeni na Eucharystii jednym sercem i ustami wyznają wiarę 

i uwielbiają Boga. I nasze dzisiejsze zgromadzenie wokół Chrystusa niech uświadomi 

nam łączność z wszystkimi ludźmi na całej ziemi, którzy podobnie jak my składają 

Eucharystię i chwalą Boga za zbawienie całego świata. 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.  

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

Ogłoszenia Parafialne 20.08 – 26.08.2017 r. 

1. Pamiętamy o kobietach, które dziś pielgrzymują do Matki Miłości 

i Sprawiedliwości Społecznej, polecamy je Bożej opiece. 

2. W środę 30 sierpnia ministranci całej diecezji mają swoją pielgrzymkę, 

zachęcamy chłopców do włączenia się do służby ołtarza. 

3. Ks. Artur Stefański kończy swoją posługę w naszej parafii, serdecznie 

dziękujemy mu za posługę kapłańską, a naszą wdzięczność wyrazimy  

na Mszy św. w przyszłą niedzielę o godz. 11.00.  

4. W przyszłą sobotę będziemy obchodzili wspomnienie MB Częstochowskiej. 

Jest to drugie wezwanie naszej parafii. Msze święte w tym dniu o 8:00 i 18:00. 

5. Nabożeństwo ku czci MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17:30. 

6. Sakrament pokuty i pojednania codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 

7:30 – 8:00 i 17:30 – 18:00, w niedziele 15 min. przed każdą Mszą św. 

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie w godz. 7:30-8:00 i 17:30-18:00. 

W int. kapłanów w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej do godz. 20:00. 

Zapraszamy także na adorację piątkową od porannej Mszy, przez cały dzień 

i noc, aż do porannej Mszy w sobotę. 

8. Prosimy mieszkańców o włączenie się do sprzątania naszego kościoła. 

Sprzątanie w każdą sobotę od godz. 8:45. 

9. Grupa Miłosierdzia zaprasza na wspólną modlitwę w każdą środę po Mszy św. 

wieczornej. Rozważamy Słowo Boże, modlimy się różaniec, Litania i Koronka 

do Bożego Miłosierdzia, a także uwielbiamy Jezusa Chrystusa.  

Serdecznie zapraszamy. 

10.  W dniu 29 sierpnia organizowany jest wyjazd do Turzy Śląskiej na czuwanie 

nocne. Zapisy w zakrystii do dnia 27.08, wyjazd z parkingu o godz. 18:45. 

11.  Biuro Radia Maryja Organizuje pielgrzymki: 

1.  1-2. września 2017 r. do Lichenia i Torunia 

2. 7-8. września 2017 r. do Kalisza i Częstochowy 

Więcej informacji w gablotce parafialnej i pod numerami telefonów  

32 210 56 63, 32 210 03 74 i 536 601 452 



INTENCJE MSZALNE 20.08 – 27.08.2017 r. 
 

 
NIEDZIELA, 20 sierpnia – XX Niedziela Zwykła  
  8:00 Za Parafian.    
  9:30 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

błog. i zdrowie dla Tadeusza z ok. 80-tej rocz. urodzin oraz o błog. dla całej rodziny (Te Deum).  
11:00 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

błog., zdrowie i dary Ducha Św. dla Wojciecha Zadory z ok. 18-tej rocz. urodzin z podziękowaniem rodzicom 
za dar życia i wychowania oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny. 

12:30 W int. dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych.  
12:30 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

błog. i zdrowie dla Piotra i Rafała Kotas z ok. 18-tej rocz. urodzin z podziękowaniem rodzicom za dar życia i 
wychowania.  

12:30 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błog. i zdrowie dla Elżbiety i Andrzeja Gardiasz z ok. 35-tej rocz. ślubu, oraz dla Beaty i Artura Ciszewskich z 
ok. 1-szej rocz. ślubu oraz o błog. dla całej rodziny.  

17:00 Za ++ Andrzeja Szklanny, Adama Nowaka, Lidię Wojciech, ++ z rodzin Szklanny i Stencel.  
20:30 Za + Zofię Górecką – od Tadeusza Strzodata.  
PONIEDZIAŁEK 21 sierpnia – wsp. św. Piusa X, papieża 
  8:00 Za + Eugeniusza.     
18:00 Za ++ rodziców Marię i Alojzego Michalski, siostry Stefanię i Helenę, brata Augusta, szwagra Ludwika 

Chudek, ++ z rodzin Michalski i Grolik.    
18:00 Za + Genowefę Stańczykiewicz o radość wieczną od koleżanek z Liceum Pedagogicznego w Pszczynie.      
WTOREK 22 sierpnia – wsp. NMP, Królowej 
  8:00 Za + Zdzisława Pitry – od Pawła i Doroty Dąbkowskich z rodziną.    
18:00 Za ++ rodziców Elfrydę i Józefa Koserczyk, brata Janusza.   
18:00 Za + Marcelego Kocoń – od sąsiadów 
ŚRODA 23 sierpnia  – dzień powszedni 
  8:00 Za + Zdzisława Pitry – od Janiny i Mieczysława Wolny z Leśnej.       
18:00 Za ++ rodziców, brata Jana, Zofię Żelazo, szwagra Józefa, ks. Janusza Frelicha.  
18:00 Za + Józefa Sojka -od sąsiadów z klatki nr 29 
CZWARTEK, 24 sierpnia – święto św. Bartłomieja, apostoła 
  8:00 Za + męża Józefa, ++ rodziców z obu stron.  
18:00 Za + Weronikę Ptaszyńską – od rodziny Izabeli Ptak.  
18:00 Za + męża Mariusza Kur, ++ z pokrewieństwa.   
PIĄTEK, 25 sierpnia – dzień powszedni 
  8:00 Za ++ rodziców Martę i Karola Goraus, syna Klemensa, zięciów Floriana i Franciszka, Annę i Pawła Kozik, 

4 synów, synową i zięcia. 
18:00 Za + Józefę Kwiecińską, 2 mężów Henryka i Jana, syna Piotra.  
SOBOTA, 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej  
  8:00 Za Parafian. 
  8:00 Za + Grażynę Nowak w 30 dni po śmierci i w rocznicę urodzin.  
15:00 W int. Dziecka Aleksandra Bocheńskiego przyjmującego chrzest, jego rodziców i chrzestnych.    
18:00 Za ++ Teofila Balcarek, syna Piotra, ++ z rodzin Balcarek i Barchański.  
18:00 Za + Alojzego Pająk w 5-tą rocz. śmierci, ++ z rodzin Pająk i Lotawiec.  
NIEDZIELA, 27 sierpnia – XXI Niedziela Zwykła  
  8:00 Za ++ Jadwigę Ryt, męża Augustyna, ++ braci Augustyna i Ryszarda.     
  9:30 Za Parafian.  
11:00 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

błog. i zdrowie dla Stanisławy i Pawła Pocielej z ok. 40-tej rocz. ślubu oraz o błog. i zdrowie dla całej rodziny.  
12:30 W int. Rocznych dzieci.   
17:00 Za + Ludwika Balcer – od żony i dzieci z rodzinami.   
20:30 Za ++ rodziców Martę i Jana Herok, Jana Barłóg, ++ z rodzin Herok i Barłóg.   

 


