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ZAKOŃCZENIE REMONTU w KOŚCIELE 
 

Kolejne prace remontowe w kościele zakończone, 
wnętrze pięknie odnowione, 
zdawać by się mogło, że wszystko załatwione.  
Tymczasem winniśmy uczynić  
z wykonanych prac małe podsumowanie  
i złożyć wykonawcom, choć skromne podziękowanie.  
Naszą wdzięczność skierować musimy  
do Przewielebnego Ks. Proboszcza, 
który musiał stanąć na czele, 
bo duszpasterzuje i pracuje w naszym kościele. 
A przed nim najbardziej piętrzyły się trudności, 
które często musiał przezwyciężać  w samotności. 
A my? Często sobie sprawy nie zdajemy z tego, 
ile wysiłku trzeba było włożyć, byśmy teraz  
mogli podziwiać wystrój kościoła naszego. 
Nieraz nas wcale nie interesuje,  
kto się różnymi pracami zajmował i kto je wykonał. 
Przeto należy się z naszej strony pewne zainteresowanie,  
a na pewno już podziękowanie. 
Wielu z pewnością nie wie o kim mowa, 
bo ta osoba zawsze się w cieniu chowa. 
To  Pan Antoni Cygan - artysta,  
który tak wspaniałe 
dzieła projektuje i wykonuje,  
w dodatku w naszej parafii zamieszkuje. 
Tu Bogu podziękować trzeba  
za te talenty, które otrzymał z nieba,  
które rozwija  i wykorzystuje,  
 i nadal te dzieła wykonuje. 

Cały wystrój kościoła zaprojektował, 
wszystkie malowidła  
i obrazy wykonał. 
Swój czas i siły  
dla kościoła ofiarował. 
My teraz nie tylko te dzieła  
podziwiać możemy, 
ale często Boga w naszym kościele 
odwiedzać chcemy. 

Małgorzata Niemiec 



Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu, 
który w naszej parafii tak gorliwie duszpasterzuje i pracuje,  

pracownikom wykonującym remont,  
Radzie Duszpasterskiej,  

Paniom sprzątającym codziennie kościół,  
Panom wynoszącym i wnoszącym ławki,  

Pani gospodyni,  
Pani kierownik Domu Kultury za wypożyczenie krzeseł,  

Pani dyrektor szkoły za udostępnienie placu szkolnego na parking,  
chorym za modlitwy, składającym ofiary  

oraz wszystkim, którzy się włączyli w prace remontowe  
serdeczne podziękowania składają  

PARAFIANIE 
W dowód wdzięczności nasze podziękowanie na ołtarzu składamy,  

by zamienione w łaski spływały na wszystkich w obfitości. 
 

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

NA DIECEZJALNE ŚWIĘTO BIERZMOWANYCH 
 

 Drodzy Rodzice Bierzmowanych i Świadkowie! Drodzy Bierzmowani!  
 Po minionych wakacjach, już na progu nowego roku szkolnego, we 
wspólnocie archidiecezji, parafii i rodzin chcemy wspomnieć niedawne wyda-
rzenie w Waszym życiu, którym było spotkanie z Duchem Świętym w sakra-
mencie bierzmowania.  
Okazją do wspólnotowego wspominania tych „wielkich rzeczy, jakich dokonał 
Wszechmocny” (por. Łk 1,49) będzie wspólne dziękczynienie za dar Ducha 
Świętego i Jego dary, które chcemy przeżyć podczas Archidiecezjalnego Świę-
ta Bierzmowanych, zaplanowanego na sobotę, 16 września br.  
 Bardzo serdecznie zapraszam młodzież z wszystkich parafii naszej archi-
diecezji, która w minionym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania. 
Do katedralnego wieczernika w Katowicach zapraszam także świadków bierz-
mowania i animatorów. Chcemy raz jeszcze wspólnie podziękować Bogu za 
sakrament prowadzący ku dojrzałości chrześcijańskiej i otworzyć nową kartę 
Waszego współdziałania z Duchem Świętym i zaangażowania w dzieło ewan-
gelizacji.  
 Początek spotkania i zawiązanie wspólnoty o godz. 9.30, o 10:30 Eucha-
rystia; następnie wspólny posiłek, gry i zabawy integracyjne oraz możliwość 
odwiedzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.  
 Drodzy Młodzi Przyjaciele!  
 Serdecznie zapraszam Was do katedry w Katowicach, której patronuje 
Chrystus Król, a na drogę pielgrzymowania udzielam Wam błogosławieństwa: 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!  
Szczęść Boże!          † Wiktor Skworc  

Katowice, 05.09.2017 r.                                     ARCYBISKUP METROPOLITA  KATOWICKI  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 

● Dziś przypada 84. rocznica poświęcenia kościoła. Włączmy do naszych 
modlitw kapłanów oraz budowniczych kościoła. 
● Zapraszam na nieszpory o godz. 16.30. 
● W poniedziałek - 11 września - o godz. 18.45 w kościele, pierwsze spo-
tkanie kandydatów do bierzmowania. 
● W środę przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Msza św. 
ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej odprawiona zo-
stanie o godz. 19.00.  
● W czwartek obchodzić będziemy Święto Podwyższenia Krzyża Święte-
go. Czyńmy często znak Krzyża Świętego. Dbajmy także o krzyże przy-
drożne.  
● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu 
Bożemu.  
● W przyszłą niedzielę w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Dzień 
Wspólnoty Dzieci Maryi.  
● Serdecznie dziękujemy za udział w ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen 
uśmiechów”. Do skarbony zebrano 416 zł. Pieniądze zostaną przekazane 
na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin naszej parafii. 
Ofiarowane przybory szkolne wartości ok. 180 zł. będą wydane w czasie 
środowych dyżurów Zespołu Charytatywnego. 
● Okazja do Spowiedzi Św. przed każdą Mszą św. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- "Uczyńmy pierwszy krok" tak brzmi hasło papieskiej pielgrzymki do Ko-
lumbii (6-11.09. br.) Po trwającej przez ponad 50 lat wojnie domowej pro-
ces jednania z  pewnością nie będzie łatwy; 
- "Co powiedziała Maryja?" - mija właśnie 140 lat od objawień w Gietrz-
wałdzie - jedynych uznanych maryjnych objawień w Polsce. Wydaje się, 
że pozostają one wciąż mało znane. Co właściwie przekazała Maryja  
w tym niewielkim  warmińskim sanktuarium?  
- Dziś upominanie bywa uznawane za zamach na wolność. A to akt miło-
sierdzia, podanie koła ratunkowego tonącemu. Jak reagować, gdy dorosłe 
dziecko żyje bez ślubu lub przestało chodzić do kościoła? Upominać czy 
milczeć? To problem współczesnych rodziców. 
● Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby naszej 
parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 11 do 17 września 2017 r. 
11 IX 

Poniedziałek 

g. 1800 - Za + ks. dra Antoniego Dreję 

12 IX 
Wtorek 

Uroczystość 

 NMP Piekarskiej,  

gł. patronki diecezji 

g. 700 

g. 1800 
- Za + Andrzeja Mych od sąsiadów 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski,  
z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla  Kry-
styny I Andrzeja z okazji rocznicy ślubu, o błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny oraz o szczęśliwą 
operację dla męża i ojca 

13 IX 
Środa 

Wspomnienie 

św. Jana Chryzostoma,  

bpa i dra, 

Rocznica Objawień 

Matki Boskiej   

Fatimskiej 

g. 800 

 

g. 1900 

Msza Św. szkolna 
- Za ++ rodziców Pawła i Łucję Kapol 
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fa-
timskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, na 
wynagrodzenie za grzechy, za Ojca Świętego, 
duszpasterzy, chorych, rodziny, młodzież i dzieci,  
o pokój na świecie, o nawrócenie grzeszników oraz 
w intencjach czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej - od 
ofiarodawców          

14 IX 
Czwartek 

ŚWIĘTO   
PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

g. 700 

g. 1730 
g. 1800 

- Za parafian 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Doroty  
i Przemysława Binkiewiczów oraz całej rodziny 

15 IX 
Piątek 

Wspomnienie Matki  

Boskiej Bolesnej 

g. 1300 

g. 1800 
Ślub rzymski: Adamczak - Wieczorek 
- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

16 IX 
Sobota 

Wsp. św. św. męcz. 

Korneliusza, pap.,  

i Cypriana, bpa 

g. 700 
g. 1800 

- Za + Pawła Przybyła, rodziców oraz teściów 
- Za + Henryka Cygan w rocznicę śmierci 

17 IX 
NIEDZIELA 
24 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
ŚWIATOWY DZIEŃ  

ŚRODKÓW  
MASOWEGO 
PRZEKAZU 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 
 
 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 
- Za + Mariana Matusiak od wnuka z żoną 
Msza św. chrzcielna  
- W intencji dzieci: Zofii Jonecko, Poli Kandziora, Fi-
lipa Kobieli, rodziców oraz chrzestnych 
Nieszpory 
 - Za ++ Zenona Owczarek, Józefa Żebrowskiego  
w 17. rocznicę śmierci, oraz ++ z rodziny 


