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CZCIGODNY   SOLENIZANCIE 
Dziś przeżywasz Urodziny Swoje 

Przyjmij prosimy od nas  

Serdeczne podziękowania 

Za kapłańskie posługi Twoje! 

Bóg niech Ci dobrego zdrowia udziela, 

Błogosławi obficie 

Na dalsze Twoje życie. 

Matka Najświętsza niech czuwa nad Tobą 

A św. Józef niech kroczy z Tobą 

Twą kapłańską drogą 

Wszystkiego najlepszego  

życzą parafianie 



 

MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dziś się Jasnogórska Królowo przed Tobą korzymy. 

Dziś Ci Królowo nasza podziękować chcemy. 

Za to, że co roku na Jasną Górę zdążamy 

i codziennie się z Tobą w naszym kościele spotykamy. 

Być z Tobą to łaska wielka, 

zaraz znika gorycz wszelka. 

Bogu za tę łaskę podziękować trzeba, 

bo przy Tobie jesteśmy bliżej nieba. 

W miłości trwać postanawiamy, 

Jednak słabi jesteśmy i ciągle na nowo upadamy. 

Ty o tym wiesz! 

Przeto się Matko wstawiasz za nami u Syna Twojego, 

byśmy mogli korzystać z Miłosierdzia Bożego. 

Dziś Królowo nasza i Matko przed Tobą klękamy 

i śpiewamy: Maryjo, królowo Polski,  

jesteśmy przy Tobie, 

 pamiętamy,  

czuwamy” 

Niech te słowa będą dla Ciebie naszym uwielbieniem  

i naszej ku Tobie miłości potwierdzeniem. 
 

 

Małgorzata Niemiec 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

◊ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

◊ W środę Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. w intencji pielgrzymów 

oraz czcicieli zostanie odprawiona o godz. 1800. 

◊ 26 sierpnia na Jasnej Górze o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza św. w in-

tencji Apostolstwa Chorych. 

◊ W czwartek zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30. 

◊ W przyszłą sobotę 29 sierpnia odbędzie się pielgrzymka ministrantów.  

Z okazji świętowania 90.lecia istnienia diecezji katowickiej, pielgrzymka rozpocz-

nie się o godz. 10.00 w kościele św. ap. Piotra i Pawła w Katowicach, gdzie mini-

stranci dowiedzą się m.in. o historii i znaczeniu tego miejsca. Około godz. 10.45 

w strojach liturgicznych i ze sztandarami, ministranci wraz z księżmi wyruszą w 

procesji do katedry Chrystusa Króla, gdzie będą uczestniczyli we Mszy świętej 

sprawowanej przez ks. arcybiskupa Wiktora Skworca. 

◊ W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 odprawiona zostanie Msza św.  

w 90 rocznicę erygowania naszej parafii.  

◊ Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą Św. 

◊ Parafialny Zespół Charytatywny zachęca do wzięcia udziału w ogólnopolskiej 
akcji „Tornister pełen uśmiechów”, której celem jest wyposażenie w przybory 
szkolne dzieci z najbiedniejszych rodzin. Do wystawionego koszyka można wkła-
dać zeszyty, przybory szkolne, plecaki lub tornistry. Trafią one do potrzebujących 
naszej parafii.  
Z tyłu kościoła znajduje się również skarbona. Złożone do niej datki zostaną prze-
znaczone na powyższy cel. 

◊ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- o kapelanach prezydentów od Lecha Wałęsy do Andrzeja Dudy – kim byli i jaką 

rolę spełniali. 

- Za tydzień do „Gościa Niedzielnego” dołączona będzie płyta CD z nagraniem 

dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. Dzieło przypisywana Tomaszowi à Kempis 

jest najchętniej czytaną perłą chrześcijańskiej literatury ascetycznej. Ksiązka ta, 

nawróciła więcej osób niż zawiera liter. 

- Także za tydzień do „Małego Gościa Niedzielnego” dołączony będzie audiobook 

pt. „Szatan z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego. Ciesząca się niesłabnącą 

popularnością lektura dla uczniów szóstej klasy. 

- choć brzmi to niewiarygodnie, do dzisiaj nie ma pewności, ile strzałów oddano 

do Jana Pawła II – o nowych szczegółach zamachu na papieża. 

◊ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. „Bóg 

zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 24 do 30 sierpnia 2015 r. 

24 VIII 
Poniedziałek 

ŚWIĘTO św.  

Bartłomieja Apostoła 

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie w 
pewnej intencji 

25 VIII 
Wtorek 

Wsp. św. Ludwika kr., 

św. Józefa Kalasant.. 

g. 1800 - Za ++ rodziców Józefa i Marcelinę Fojt, 3 siostry, 3 braci, 
Zygmunta Połap oraz wnuka Mariusza 

26 VIII 
Środa 

Uroczystość N. M. P. 

Częstochowskiej 

g. 1800 
 
 

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji pielgrzy-
mów oraz czcicieli 

27 VIII 
Czwartek 

Wspomnienie 

św. Moniki  

g. 1730 

g. 1800 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Koncelebra 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie w 
pewnej intencji 
- Do Opatrzności Boskiej i Matki Boskiej  Częstochowskiej 
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 
Bożą i zdrowie dla Grzegorza Wawrzynek z okazji 60. rocz-
nicy urodzin                                                       Te Deum               

28 VIII 
Piątek 

Wsp. św. Augustyna  

g. 1800 - Za + Henryka Cygan w 8. rocznicę śmierci 

29 VIII 
Sobota 

Wsp. męczeństwa  

św. Jana Chrzciciela 

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

 -  Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za łaski ode-
brane w ciągu 70. lat życia oraz do Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy i św. Józefa, aby wybłagali u Jezusa łaskę 
uzdrowienia Zygmunta z ciężkiej choroby  
- Za + Mariusza Połap (30.dniowa) 

30 VIII 
NIEDZIELA 

22 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 

g. 700 
g. 1000 
 
 
 
 
 
 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 
- Za + Henryka Respondek 
- Do Opatrzności Boskiej, Matki Boskiej Wspomożenia 
Wiernych i św. Pawła Apostoła z podziękowaniem za ode-
brane łaski z okazji 90. rocznicy erygowania parafii, z proś-
bą o dalszą opiekę Bożą dla duszpasterzy, parafian, dobro-
dziejów, ++ kapłanów pochodzących i pracujących w na-
szej parafii, Siostry Zakonne oraz ++ parafian                                                                                  
                                                                             Te Deum 
Nieszpory                                                               

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej  Częstochowskiej 
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 
Bożą i zdrowie dla Jana Gniździa z okazji 65. rocznicy uro-
dzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny    Te Deum 


