
   
INTENCJE  MSZALNE  

 
XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA -28. 10. 

        730 – ++ Rodziców + Brata 

       900 –  + Janina + Jan + Teresa + Tadeusz + Roman 
      1030 – + Tadeusz BOROŃ z racji imienin 

      1030 – ++ Rodziny DROŻDŻÓW BREJNÓW 

      1200 – + Dorota KUŹNIAR w 8 r. śmierci + Jerzy WALĘCIAK 

      1800 – + Mieczysław BIEGAŃSKI ++ z rodziny 
PONIEDZIAŁEK –29.10.  

        700 – + Helena JANIKOWSKA – od uczestników pogrzebu 

      1800 – + Irena SKIERKOWSKA + Krzysztofa WINIARSKA- od Basi Jankowskiej 

WTOREK –30.10.  
       700 – + Barbara REJTERADA – od uczestników pogrzebu 
      1800 – + Mieczysław TOKARZ 9 r. śm. ++ rodzice z obu stron 

ŚRODA –31.10. 
       700 –+ Grażyna BOGUSZEWSKA – od uczestników pogrzebu 
     1800– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
                       1) + Tadeusz NOWIK 5 r. śm.- od żony i dzieci 
                       2) + Stanisław PRONŻYŃSKI 
                       3) ++ Rodzice z obu stron + Bolesław +Marianna +Julia +Józef 
                       4) + Genowefa + Tomasz + Roman BRYG ++ rodziny BRYG HAJDUK 
                       5) + Jan MAZUR 1 r. śm. 

CZWARTEK –01.11.- WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
        730 – ++ rodzice +Alicja + Tadeusz KRASOWIAK z ++ rodziny KRASOWIAK  

                 i SZLĘK i dusze w czyśćcu cierpiące 

       900 –  + Józef CIUPIAŁ + Andrzej ŻAK ++ z rodziny  

      1030 – + Józefa SKALNA + Józef +Teodora + Władysław PETRUS ++ rodziny +  
                  TUREK + Mieczysław PETRUS 

      1200 – Cmentarz: 1)Za zmarłych pochowanych na cmentarzach parafialnym  

                    i  komunalnym 
                          2) + Eugeniusz WITCZAK ++ z rodziny: WITCZAK + GOCYŁA 

PIĄTEK –02.11. 
        700 – + Jerzy WALĘCIAK 4 r. śm. 

      1600 –  + Tadeusz SZEWCZYK 7 r. śm. ++ rodzice z obu stron 

      1800 –  ++ rodziców z obu stron + rodziny URAM, ŁUUKAWSKICH, STUDINIARZ 

SOBOTA – 03. 11. 
        700 – + Aniela SĘBA 1 r. śm. ++ z rodziny: SĘBA i ŻELEZIK 

      1600 –  Kościół Zmartwychwstania Pańskiego: + Zmarłych w tym roku i za  

                   spoczywających na starym cmentarzu 

      1800 –----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA -04. 11. 

        730 –+ rodziny KRESOWIAK, SZAREK  

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

      1030 – + Józefa 9 r. śm. ++ rodziny TASZYCKICH 

      1200 – + Karol + Franciszka GWOŹDZIEWICZ 

      1800 – WYPOMINKOWA 
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Miejsce to wybrał Pan aby 

wysłuchać nas... 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
/XXX Niedziela Zwykła  –28.10.2018 r./ 

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia 
Kościoła Własnego. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy 
budowali i dbali o nasz kościół, a także aktualnie dbają o jego wygląd  
i utrzymanie. Wielkie „Bóg zapłać” wszystkim Wam, którzy dbacie  
o utrzymanie naszego parafialnego wieczernika.  
2. W czwartek, 1 listopada, uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 
Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej,  
a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych 
braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej 
wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. W tym dniu również 
szczególną modlitwą otaczamy naszych zmarłych. W tym dniu Msze św. 
w następującym porządku: 7:30, 9:00, 10:30. O godz. 12:00 Msza 
św. na cmentarzu komunalnym w intencji wszystkich zmarłych 
spoczywających na naszych cmentarzach jak również wymienianych w 
wypominkach. Bezpośrednio po Mszy św. wyruszy procesja różańcowa do 
pięciu stacji, która przejdzie przez cmentarz komunalny i parafialny. 
Zakończenie procesji pod krzyżem na cmentarzu parafialnym. Po procesji 
możliwość poświęcenia nowych nagrobków- należy podejść pod krzyż 
gdzie skończy się procesja i poprosić o poświęcenie. W tym dniu nie 
będzie Mszy św. wieczornej.  
3. Od niedzieli, 4 listopada, o godz. 17.30, codziennie modlitwa 
różańcowa z wypominkami, a po niej Msza św. wieczorna w intencji 
wszystkich wspomnianych tego dnia w wypominkach. Zapraszamy 
wszystkich do wspólnej modlitwy. Plan modlitwy wspominkowej podamy  
w najbliższą niedzielę. 
4. W piątek, 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. 
Kościół poleca w modlitwie dusze wszystkich zmarłych cierpiących  
w czyśćcu. W tym dniu Msze św. o godz. 7:00, 16:00 i 18:00. Po Mszy św. 
o godz. 16:00 wyjdziemy do grobu Ks. Bronisława Szymuli z modlitwą  
w jego intencji i wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej 
parafii. 
5. Również w najbliższy piątek, pierwszy miesiąca, od godz. 17:30 
Spowiedź św. pierwszo piątkowa. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych. Także w pierwszy piątek miesiąca Ks. 
Proboszcz odwiedzi swoich chorych. Ks. Tomasz odwiedzi chorych  
w pierwszą sobotę miesiąca. 
6. W sobotę, 3 listopada, o godz. 16:00 dodatkowa Msza św. w kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego /tzw. kaplica cmentarna/ w intencji 
wszystkich zmarłych w tym roku i zmarłych spoczywających na starym 
cmentarzu. Jeżeli pogoda pozwoli wyjdziemy z procesją różańcową na 
stary cmentarz z modlitwą w intencji zmarłych. 

7. Nabożeństwo różańcowe codziennie do środy włącznie o godz. 17:30.  
Dzieci i młodzież zapraszamy szczególnie jeszcze we wtorek. Wszystkich 
naszych parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. 
8. 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. 
9. Bardzo dziękujmy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów. „Bóg zapłać”. 
10. W kościele wyłożone są kartki wypominkowe – to także forma naszej 
pamięci modlitewnej o zmarłych. Prosimy wypełniać je czytelnie, oraz 
podajemy na kartce miejsce zamieszkania, ponieważ – wzorem lat 
ubiegłych – będą one wyczytywane w kościele według ulic. Wypominki 
prosimy składać na tacę, w zakrystii, w kancelarii parafialnej i w specjalnej 
skarbonie wystawionej w kościele. W związku ze świętem zmarłych 
prosimy o regulowanie płatności za miejsca na cmentarzu parafialnym i 
opłaty cmentarne w kancelarii parafialnej. 
11. W agendzie parafialnej do nabycia kalendarze parafialne na rok 2019 
w cenie 5zł lub więcej. Dochód przeznaczony na potrzeby parafialne. prasa 
katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, czasopisma misyjne, Pismo Święte, 
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów. 
 

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.  
 
Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla 
pracowników i pacjentów naszego Centrum Psychiatrii Długoterminowej 
właścicielom pensjonatu i restauracji „Puchaczówka”, p. Kamili Majce, 
uczniom Zespołu Szkół Samorządowych i wszystkim którzy upiekli ciasta. 
Wielkie „Bóg zapłać. 
 
Pragnę również bardzo podziękować wszystkim którzy pomogli  
w organizacji i przeprowadzeniu balu wszystkich świętych dla dzieci 
dziękuję rodzicom, nauczycielom, p. Irenie pielęgniarce jak również p. 
Mateuszowi Grzegorzewskiemu /DJ Mysza/, p. Zofii i Wiesławowi 
Sadowskim z pensjonatu „Górska Dolina” oraz Aleksandrze i Zbigniewowi 
Mroczkom z pensjonatu „Górski Poranek”. Wielkie „Bóg zapłać”. 


