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Kancelaria parafialna czynna po każdej Mszy Św. w tygodniu 

 

Kancelaria parafialna czynna po każdej Mszy Św. w tygodniu. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1.   Dzisiaj XXVII niedziela zwykła. 

2.   Dzisiejsza kolekta przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. 

3.   Nabożeństwo różańcowe 16.15. 

4.   Obchody liturgiczne tygodnia: 

 - wtorek - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 

 - środa - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz. 

 - piątek  - Wspomnienie NMP Różańcowej. 

 - niedziela – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.        

5.   Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, w tygodniu o godzinie 17.30,             
a w sobotę i niedzielę o godzinie 16.15.   

6.   W tym tygodniu przypadają, I czwartek i I piątek miesiąca. Zachęcamy do             
korzystania z sakramentów świętych. W piątek po Mszy św. porannej                 
zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

7.   Dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną          
       w czwartek, o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30. 
8.   W piątek odwiedziny chorych. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.   
9.   W piątek o godzinie 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  
10. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy mszę świętą w intencji chorych i pokoju.  

11. W sobotę przypada II sobota miesiąca, po mszy wieczornej                                      

błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa. 

12. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na opał. 

13. Zachęcamy do zgłaszania młodzieży do programów stypendialnych. Więcej 

informacji o programach na parafialnej stronie internetowej. 

14. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w   

   kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z   

   serca Bóg zapłać! 

15. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”,  „Miłujcie 
się”, naszego informatora parafialnego. 
 

 Redakcja i opracowanie: ks. proboszcz Bogdan Rek, e-mail: bogdan.rek@archidiecezjakatowicka.pl 
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  

 
        Dzisiejsze czytania: Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10 
        
       
    Słowa Ewangelii wg św. Łukasza: 
  

      Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan 
rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powie-
dzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź 
się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając słu-
gę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 
„Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 
„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i 
napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje 
wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: 
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinni-
śmy wykonać”». Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

        XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.10.2022 

          
       8.00   Za ++ rodziców Luizę i Wilhelma Rydygel, Marię i Jana Blucha,                   
                  braci i siostry. 
     10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z      
                  prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji                                    
                  Michaliny z okazji urodzin. 
     16.15   Nabożeństwo różańcowe. 
     17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z      
                  prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Gabrieli z okazji                      
                  40 rocznicy urodzin. 

        PONIEDZIAŁEK, 03.10.2022 
 
 

                7.00   Za ++ dziadków Józefa i Małgorzatę Kapuścik, córkę Annę,              
                      zięcia Rafała, wnuka Leona, dusze w czyśćcu ciepiące. 
         17.00   Za ++ Eugeniusza Rajman w 10 rocznicę śmierci, ojca Huberta, 
                      teściów Bertę i Edmunda. 
         17.30   Nabożeństwo różańcowe. 

       WTOREK, 04.10.2022 - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 

          7.00  Za ++ mamę Martę Koziel w 2 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu              
                    cierpiące. 
        17.00  Za ++ Damiana Bauer, rodziców Agnieszkę i Ryszarda,                                   
                    brata Janusza.  
        17.30  Nabożeństwo różańcowe. 

  ŚRODA, 05.10.2022 - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.  

 
 
 

           7.00   Za ++ Elżbietę i Huberta Fiołka, rodziców z obu stron. 
         17.00   Za ++ rodziców Łucję i Pawła Dudek, dziadków Taszka, Dudek,                    
                      pokrewieństwo dusze w czyśćcu ciepiące. 
         17.30    Nabożeństwo różańcowe. 
 
 



 
    CZWARTEK, 06.10.2022  

 

       7.00   Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji  
                 kapłanów o świętość ich życia i posługi oraz o nowe powołania     
                 szczególnie z naszej parafii. 
    17.00   Msza szkolna. 
                 Za ++ teścia Leona Keler, dziadków Szlemer, Pieła, Bańczyk, Keler  
                 oraz chrzestnych.  
    17.30   Nabożeństwo różańcowe. 
 
     PIĄTEK, 07.10.2022 - Wspomnienie NMP Różańcowej.  

 

      7.00   Za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Waluga, teściów Alojzego i   
                 Łucję Wysłuch. 
    15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
    17.00   Za ++ ojca Maksymiliana Parys, Annę, Klarę, Norberta i Karola Parys,  
                 pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
    17.30   Nabożeństwo różańcowe. 
    19.30   Msza święta w intencji chorych i pokoju. 

      SOBOTA, 08.10.2022 
          

       7.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
     16.15   Nabożeństwo różańcowe.  
     17.00   1. Do Opatrzności Bożej z podziękowanie za odebrane łaski z                  
                       prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Małgorzaty i Józefa   
                       oraz dzieci i wnuków. 
                  2. Do Opatrzności Bożej z podziękowanie za odebrane łaski z                  
                       prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Andrzeja Preisner z 
                       okazji 60 rocznicy urodzin. 

      XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.10.2022 

 

       8.00   Za ++ Annę i Józefa Orc, Elżbietę i Joachima Lorenz, Rudolfa Orc, Cecylię i   
                  Romualda Naruszko. 
     10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z      
                  prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Michaliny i Arkadiusza               
                  Dudek z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku                      
                  małżeńskiego oraz dzieci, synowej i wnuczki. 
     16.15   Nabożeństwo różańcowe. 
     17.00   Za ++ rodziców Ernesta i Małgorzatę Koczy, chrzestnych Celinę Praszelik,   
                  Maksymiliana Koczy, dusze w czyśccu cierpiące. 
 


