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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 

♦ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 16.30.  
♦ W czwartek o godz. 17.30 odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
♦ W piątek będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny zwaną Świętem Matki Boskiej Zielnej. Msze Święte w tym dniu o 7.00, 10.00 i 
19.00. Nieszporów w tym dniu nie będzie, natomiast po Mszy św. o godz. 19.00 od-
będzie się nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej. Proszę o przyniesienie świec. 
Po każdej Mszy św. będzie miało miejsce święcenie ziół.  
♦ Trwają wakacje i urlopy - wykorzystajmy ten czas do gorliwej służby Bogu.  
♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św. W sobotę o 
godz.17.30.  
♦ W przyszłą niedzielę 17 sierpnia odbędzie się pielgrzymka kobiet i panien do Pie-
kar Śląskich - wyjazd o godz. 8.00 sprzed kościoła.  
♦ W niedzielę 17 sierpnia przypada Uroczystość św. Jacka, głównego patrona archi-
diecezji i metropolii katowickiej. Pamiętajmy o modlitwie za Jego wstawiennictwem.  
♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na pokrycie kosztów remontu 
dachu kaplicy bocznej kościoła. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.  
 
♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
Jak wyrwać się z choroby alkoholowej - historia alkoholiczki, która przestała pić. Epi-
skopat, wzywając do sierpniowej abstynencji, zwrócił uwagę na problem pijaństwa 
wśród kobiet. Temat nieporuszony często. Specjaliści mówią, że męskie picie jest 
jawne i odważne, zaakceptowane publicznie. Inaczej jest wśród kobiet, które piją 
głównie w domu, chowając przed światem kompromitujące dowody uzależnienia. 
Jednak w przypadku mężczyzn i kobiet powód picia jest ten sam. Sedno uzależnie-
nia jest głęboko w człowieku, to problemy, które trzeba zdemaskować i pokonać. 
 
Ponadto w "Gościu": 
-Jak dzisiaj brzmi tureckie kazanie? 
-Reportaż dziennikarzy "gościa" z sanktuarium koreańskich męczenników. Za kilka 
dni to sanktuarium odwiedzi papież Franciszek. 
 
Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy Powstań Śląskich zaprasza w dniu 15 
sierpnia br. na uroczystości - dokładne informacje na plakacie.  
 
 



Intencje Mszy św. od 11 sierpnia 17 sierpnia 2014 r. 

11 VIII 
Poniedziałek 

Wsp. św. Klary, dz. 

g. 18.00 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

12 VIII 
Wtorek 

Wsp. św. Joanny 
Franciszki  
de Chantal 

g. 18.00 - Za ++ Irenę i Czesława Dola 

13 VIII 
Środa 

Wsp. św. męcz.  
Poncjana papieża 

g. 7.00 - Za + Stefana Gogolok 

14 VIII 
Czwartek 

Wsp. św. Maksymi-
liana Marii Kolbe-
go, prezbitera i mę-

czennika 

g. 17.30 

g. 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

− Za + Marcina Fojt w dniu urodzin 

15 VIII 
Piątek  

UROCZYSTOŚĆ 
WNOEBOWZIĘ-
CIA NAJŚWIĘT-

SZEJ MARYI 
PANNY 

g. 6.30 
g. 7.00 
 

g. 10.00 
 

g. 19.00 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 
                                                                        święcenie ziół 
- Za parafian                                                   święcenie ziół 
  
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej 
z podziękowaniem za odebrane łaski, na wy-nagrodzenie 
za grzechy, za Ojca św., duszpasterzy, rodziny, chorych 
oraz w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej od ofiaro-
dawców 

                                                                        święcenie ziół 

16 VIII 
Sobota 

Wsp. Św. Stefana 
Węgierskiego 

g. 7.00 

g. 14.30 

g. 18.00 

- Za + Jerzego Fojt w dniu urodzin 

Ślub rzymski: Porębski - Barczyk 

- Za + Henryka Kowalskiego 

17 VIII 
NIEDZIELA 

19 ZWYKŁA 

W CIĄGU ROKU 

UROCZYSTOŚĆ 

ŚW. JACKA 

g. 7.00 

g. 10.00 

  
 

g. 16.30 

g. 17.00 

  

- Za + Herberta Respondek od rodziny Mikosz 

 - W intencji rodziców nowożeńców - Katarzyny i Macieja z 
podziękowaniem za trud wychowania oraz za ++ z rodzin z 
obu stron 

Nieszpory 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej 
Wniebowziętej z podziękowaniem za odebrane łaski, z 
prośbą o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie dla Michała i Boże-
ny Owczarek z okazji 30 rocznicy ślubu oraz o błogosła-
wieństwo dla rodziny                                           Te Deum 


