
  
INTENCJE  MSZALNE 

 

XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA -07. 10. 
        7

30 
–  + Jan w 7 r. śmierci Antonina MICHORCZYK ++ z rodziny 

       9
00 

–  + Stanisław +Olga TWOREK+ Jan +Stanisław +Tadeusz GRZYBOWSCY 

      10
30 

– ++ Członkinie Żywego Różańca 

      12
00 

–  + Leokadia PIELASZKIEWICZ- od uczestników pogrzebu 

      18
00 

– + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 
PONIEDZIAŁEK –08.10.  

        7
00 

– + Danuta PAWŁOWSKA  gr 

      18
00 

– + Mama Adela 10 r. śm. ++ dziadków ++ z rodziny 
 

WTOREK –09.10.  
       7

00 
– + Danuta PAWŁOWSKA  gr 

      18
00 

– ++ rodziców + mąż Kazimierz + Jadwiga + brat Antoni\ 
ŚRODA –10.10. 

       7
00 

–+ Danuta PAWŁOWSKA  gr. 
     18

00
– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):                       

             1. + Małgorzata KOLENKIEWICZ z racji 55 r. urodzin 

                2.  + Maria Edward LEGEŃ + Emilia MIKOŁAJEK + Agata PIEGZA 

                3. + Edward CHOMITOWSKI- od żony i dzieci 
                4. …………………………………………………………………………………. 

CZWARTEK –11.10. 
        7

00 
–  + Danuta PAWŁOWSKA  gr 

      18
00 

–  +Małgorzata KOLENKIEWICZ  z racji urodzin 

      18
00 

–  + rodzice + rodziny MOJSA i URYNOWICZ 
 

PIĄTEK –12.10. 
        7

00 
–

 
+ Danuta PAWŁOWSKA  gr 

      18
00 

–  + Marianna RYCHLIK – od uczestników pogrzebu 

      18
00 

–  + Edward BILICKI 5 r. śm. 
 

SOBOTA – 13. 10. 
        7

00 
– + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 

      17
00 

–  Dziękczynna za Jubileusz 40 lecia Kapeli Podwórkowej z „Hutniczej” 

      18
00 

–  W 13 r. urodzin Filip PASZKIEWICZ 

      18
00 

–  + Artur KUBOWICZ 19 r.  ++ z rodziny 
XXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA -14. 10. 

        7
30 

–  + Jadwiga BULKA ++ rodzeństwo + Maria +Henryk 

       9
00 

–  + Jan BURSZTA 6r. śm.  

      10
30 

– + Jadwiga JARNOWSKA  ++ z rodziny SZYMANEK 

      12
00 

– + rodzice: Jan Irena DĄBROWSCY + z rodziny: WÓJCIK,  
                   DĄBROWSKICH ,GRABOWSKICH, KAZIMIERCZAK, SAJDA,               
                   RADOŃ, ŚWIERAD 

      18
00 

– + Danuta PAWŁOWSKA  gr. 
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\ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
/XXVII Niedziela Zwykła  – 07.10.2018 r./ 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic różańcowych.  
Zapraszamy Róże Różańcowe. W agendzie parafialne do nabycie kalendarze 
parafialne na rok 2019 w cenie 5zł lub więcej. Dochód przeznaczony na potrzeby 
parafialne. 
2. Jutro 8 października /poniedziałek/ zachęcamy do oddania krwi w 
CETIK-u od 10:00 do 13:00. Krew to najwspanialszy dar jaki możemy 
ofiarować bliźnim. 
3. W przyszłą niedzielę, 14 października, tzw. DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem 
„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na 
stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Również w przyszłą 
niedzielę przedszkole miejskie im. Jana Pawła II będzie obchodzić swój 
dzień patronalny w czasie Mszy św. o godz. 10:30. Zapraszamy. 
4. Również w przyszłą niedzielę, 14 października br., pielgrzymka do Barda 
Śląskiego Wyjazd o godz. 11:40. W programie Msza św. Droga Krzyżowa lub 
Różaniec i ognisko. Koszt 20 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy rodziny i 
wszystkich chętnych starszych i młodszych. Prosimy tych, którzy się zapisali o 
wpłacanie 20zł. 
5. W CZWARTEK, 11 października, o godz. 19:00 spotkanie dla rodziców młodzieży  
z klas siódmych i ósmych w salce  parafialnej. Spotkanie dotyczyć będzie 
sakramentu Bierzmowania. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców.  
6. W sobotę, 13 października, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Rozpoczniemy o godz. 
18:00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i różańcem fatimskim. Następnie 
Msza św. i procesja fatimska wokół kościoła zakończona Apelem Jasnogórskim. 
Prosimy przynieść ze sobą świece. Zapraszamy i zachęcamy do udziału. 
7. Trwa październik, który tradycyjnie jest miesiącem różańcowym. Nabożeństwo 
różańcowe codziennie o godz. 17:30 dla wszystkich dzieci młodzieży i dorosłych.  
Dzieci i młodzież zapraszamy szczególnie we wtorki i czwartki na nabożeństwo 
różańcowe. Dzieci będą otrzymywały tzw. „kontrolki” za udział w nabożeństwie. 
Wszystkich naszych parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.  
8. Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych. Prosimy  
o uprzątnięcie grobów swoich bliskich, ale także pamiętajmy o grobach 
opuszczonych i zaniedbanych. W kościele wyłożone są kartki wypominkowe – to 
także forma naszej pamięci modlitewnej o zmarłych. Prosimy wypełniać je 
czytelnie, imiona piszemy w pierwszej osobie /np.: Zofia, Antoni itp./ oraz 
podajemy na kartce miejsce zamieszkania, ponieważ – wzorem lat ubiegłych – 
będą one wyczytywane w kościele według ulic. Wypominki prosimy składać w 
kopertach na tacę, w zakrystii, w kancelarii parafialnej i w specjalnej skarbonie 
wystawionej w kościele. 
9. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. codziennie 
przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę w czasie każdej Mszy św. W środy 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej Msza św. 
wieczorna. 
10. W czwartki o godzinie 17.30 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą zakończymy Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. Szczególną 
modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i nowe święte i liczne 
powołania. 

11. W czwartki o godz. 16:30 w salce katechetycznej spotkanie naszej 
scholi parafialnej. Zapraszamy dzieci w każdym wieku, chłopców, 
dziewczyny do udziału w naszej scholce i chwalenia Boga śpiewem. 
Spotkanie zespołu młodzieżowego w każdy piątek o 19:00. Zapraszamy 
młodych śpiewających i grających na różnych instrumentach. Natomiast 
zbiórka dla ministrantów i chętnych którzy chcą być ministrantami  
w sobotę o godz. 11:00. 12. Bardzo dziękujmy wszystkim za przygotowanie 
kościoła do dzisiejszej liturgii, posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów. „Bóg 
zapłać”. 
13. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, 
czasopisma misyjne, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych 
artykułów. Do Gościa Niedzielnego dołączona jest płyta z filmem pt. „Sprawa 
Chrystusa”. 
 

Organizujemy 10-dniowy wyjazd nad morze 
Bałtyckie do Łeby. Oferta jest dla wszystkich 
starszych i młodszych ale bez dzieci czyli dla 
dorosłych. Termin 6 – 16 maja 2019r. Koszt 
950 zł. Cena zawiera dojazd autokarem ze 
Stronia Śl., pobyt, trzy posiłki dziennie i 
ubezpieczenie. Ilość miejsc 50.  
Za symboliczną opłatą można na miejscu 
WYPOŻYCZAĆ ROWERY I KIJKI. Zapisy u Ks. 
Proboszcza do końca października 2018r. 
Zachęcamy do udziału. Są jeszcze wolne 

miejsca. Do 15 listopada należy wpłacić pierwszą ratę 300zł.  
 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

• 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), polski kapucyn, założyciel 

wielu zgromadzeń zakonnych bezhabitowych. 
 

Chrystusie... 
Obietnic tysiące składałem, 
Lecz nie wywiązywałem 

Z żadnej się... 
Tyle razy przyrzekałem, 

Że nie zawiodę Jezu Cię... 
Zawsze powtarzałem; 

Zaraz, potem.. 
Choć wiedziałem że muszę, 

A Ty z niebiańską cierpliwością patrzyłeś 
 

Chrystusie... 
 


