
 Dziś obchodzimy 29 niedzielę zwykłą w ciągu roku. W katedrze katowickiej podczas Mszy Św. o godz. 12.00 
rozpoczyna się diecezjalny etap nowego synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, który 
papież Franciszek zainicjował w ubiegłym tygodniu w Rzymie. Łączymy się duchowo z uczestniczącymi w tym wyda-
rzeniu w katedrze katowickiej.  
 Dzisiaj także gościmy w naszej Parafii muzyków z ukraińskiego zespołu Zburcz z Tarnopola. Po mszy można nabyć 

u nich płyty z wykonywaną przez nich muzyką oraz rękodzieło ludowe, a ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone 
na dzieci, które ucierpiały w konflikcie w Donbasie oraz na wyposażenie kościoła w Tarnopolu. Kolekta niedzielna 
jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

----------------------  
 W dalszym ciągu trwa miesiąc różańca św., przypominamy zatem, że nabożeństwa różańcowe odprawiane są 

od poniedziałku do piątku o 1715, w soboty o 1615, a w niedziele o 1545. Niech modlitwa różańcowa łączy wszystkie 
pokolenia i wyprasza nam przez przyczynę Maryi wszelkie potrzebne Boże łaski. 
 W poniedziałek przypada Święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona pracowników służby zdrowia. Z tej racji 

wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i całemu personelowi służby zdrowia składamy najserdeczniejsze 
życzenia obfitości łask Bożych. Legion Maryi zaprasza na spotkanie oraz na pielgrzymkę do Turzy Śl., która odbędzie 
się 23 października (sobota). Wyjazd autokarem o 8.45 z parkingu przy probostwie. Zapisy w zakrystii. Krąg Biblijny 
zmienia termin swoich spotkań – w środy po mszy wieczornej.  
 W środę 20 października zapraszamy na comiesięczne spotkanie rodziców i dzieci z SP 1 przygotowujących 

się do przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą różańcową, po niej msza, na której 
dokonamy poświęcenia Pisma Świętego. Po mszy katecheza dla dzieci i rodziców. Analogicznie, dla grupy dzieci z 
SP 4 i ich rodziców spotkanie w przyszłą środę 27 października. 
 W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież – zwłaszcza klas 6-8 przygotowujących się do sakramentu bierzmo-

wania, na mszę szkolną o 16.30. Od 1600 okazja do spowiedzi. Drodzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i 
komunię świętą swoich dzieci. W piątek 22 października o 15.30 Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza do oratorium 
na wykład p. Barbary Mikołajec. Szczegóły w gablotkach.  
 Również w piątek podczas Mszy św. wieczornej zostaną poświęcone ikony napisane grupowo przez wspólnotę 

Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, działającej w ramach naszej parafii. Po Mszy odbędzie się spotkanie w oratorium dla 
członków szkoły ikonograficznej.  
 W sobotę o godz. 17.00 zostanie odprawiona miesięczna msza św. za zmarłych zalecanych. Zalecki na mszę 

można składać w zakrystii. Także zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy już zalecki za zmarłych – tzw. Wypo-
minki. Za tych zmarłych będziemy się modlić w sposób szczególny podczas modlitwy różańcowej w terminie od 1 do 
7 listopada czyli w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz będą za nich odprawiane Msze św. Druczki do 
wypominek znajdziemy pod chórem. 
 W następną niedzielę 24 października odbędzie się pożegnanie ks. Jacka podczas mszy o godz. 12.00. Przy-

pominamy, że decyzją ks. Arcybiskupa ks. Jacek rozpoczął posługę kapelana szpitalnego w Chorzowie. 
 Spotkanie grupy ministrantów w sobotę o godz. 900, Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie w sobotę na godz. 

1000. Zachęcamy dzieci, zwłaszcza po pierwszej i po wczesnej komunii św. aby włączyły się w grupy ministrantów i 
Dzieci Maryi. Grupa AA zaprasza w soboty na godz. 1800 do Domku Maryi na otwarte mityngi dla osób zmagających 
się z problemami choroby alkoholowej. Zapraszamy codziennie o 630 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. W sobotę zapraszamy o 730 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą róże 
różańcowe nr 21-25. Od godz. 1600 adoracja i okazja do spowiedzi. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych 
zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą. 
 Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy odbędzie się 20 listopada o godz. 10 w katedrze. Zachęcamy do 

uczestnictwa w mszy beatyfikacyjnej. Uroczystość będzie także transmitowana m.in. przez TVP1. 
 Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach organizuje pielgrzymkę do Torunia w dniach 3-5 grudnia. 

Zgłoszenia przyjmuje kancelaria parafialna w Głożynach.   
 W następny poniedziałek 25 października po Mszy wieczornej odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej.  
 Ponieważ zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, prosimy by jak najwcześniej rozpocząć porządkowanie 

grobów na naszym cmentarzu. Pozwoli to uniknąć zamieszania, oraz rozwiąże problem gromadzenia śmieci przed 
samą uroczystością Wszystkich Świętych. Prosimy o roztropne postępowanie przy segregacji i wyrzucaniu śmieci 
tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Od czwartku pojawi się na cmentarzu dodatkowy duży kontener na śmieci 
z grobów. 
 Msza św. na rozpoczęcie cyklu spotkań dla kandydatów do bierzmowania z klas siódmych i ich animatorów 

odbędzie się 29 października o godz. 18.00. Po mszy odbędzie się pierwsze spotkanie w grupach. 
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Mirosław Paszko, Matylda Piątek, Henrieta Świerczyna i Maria Pacha-

rzyna. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
17 października 2021–  XXIX Niedziela zwykła –Mk10,35-45 
18 października 2021– Poniedziałek  -  Lk10,1-9 
19 października 2021– Wtorek   - Lk12,35-38 
20 października 2021– Środa – Lk12,39-48 
21 października 2021– Czwartek    - Lk12,49-53 
22 października 2021– Piątek   - Lk12,54-59 
23 października 2021– Sobota -  Lk13,1-9 
 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                           17.10.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny z okazji 75 rocznicy urodzin i 

syna Andrzeja z okazji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki i Zdzisława Botorek z okazji 
kolejnej  rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ca-
łej rodziny   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana i Heleny Szczotok z okazji 60 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny i Adriana Moskwa  z oka-
zji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny  

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Łucji Masarczyk z okazji 75 rocznicy 

urodzin oraz Ewy i Arnolda Grzenia z okazji 35 rocznicy zawarcia sakramental-
nego Związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach. 
Po Mszy św. chrzest: Julian Wycisk.     

18.00 Msza św. Za + Edeltraudę Jerc w 4 rocznicę śmierci, męża Jana. 
 

PONIEDZIAŁEK – Św. św. Łukasza, Ewangelisty                         18.10.2021r. 



6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za  + brata Waleriana, bratową Teresę ++ rodziców oraz siostrę 

Edytę 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Anastazję Przybyła w kolejną rocznicę śmierci i we wspomnienie 

urodzin 
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1.Za + Zygfryda Burda w kolejną rocznicę śmierci rodziców Emila i Paulinę, 
teściów Pawła i Emilię Grabiec. 
2.Za+Krystynę Wacławczyk w 1-szą rocznicę śmierci, + męża Krzysztofa  

WTOREK                                                                                           19.10.2021r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Ewę Kalwarską w 3-cią rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego Nowak z okazji 90 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Wojciecha Staniek ++ rodziców i teściów 
2. Za + Sylwię Rudzińską we wspomnienie urodzin  

ŚRODA - Wspomnienie Jana Kantego, prezb.                             20.10.2021r.    
6.30 Godzinki o NMP        
7.00 Msza św.  O łaskę powrotu do zdrowia dla Małgorzaty Kocy i o błogosławień-

stwo Boże w rodzinie. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.   Za+ Alojzego Twardzik w 8-mą rocznicę śmierci, żonę Łucję, ro-

dziców Marię i Franciszka    
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za+ syna Zbigniewa  Musioł w 9-tą rocznicę śmierci 
2. Za++ Augustyna i Jana Wycisk, dwóch synów Henryka i Jerzego 
  

CZWARTEK                                                                                       21.10.2021r.     
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  Za+ Otylię Zielińską w kolejną rocznicę śmierci 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za++ Annę i Franciszka Kiliszowskich, syna Ryszarda jego żonę 

Gryzeldę, Jadwigę Michałek, chrześniaka Jacka 
16.30 Msza św. szkolna - Za+ Czesława Pluchacz w 1. rocznicę śmierci 
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. Za+ Stefanię Wasilewską  

 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.                          22.10.2021r.     

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św.  Za + Eugeniusza Zdrzałek   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Ottona Moj     

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Wiktorię i Wilhelma Masarczyk, rodziców i rodzeństwo. 
2. Za + męża Jana Sosna w 7. rocznicę śmierci.  

SOBOTA                                                                                            23.10.2021r.    
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św.  intencja wolna….. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różań-
cowa którą prowadzą  Róże różańcowe 21 - 25 oraz Nabożeństwo do M.B. 
Nieustającej Pomocy   

8.15 Msza św.   Za+ Jadwigę Bonk w 100 rocznicę urodzin, + męża Pawła 
16.15 Nabożeństwo różańcowe 
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ zalecanych   
2. Za ++ Jadwigę i Stanisława Stopa w kolejną rocznicę śmierci 
   

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                        24.10.2021r.     

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  intencja wolna… 

 9.00 Msza św.  intencja wolna….   
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Józefa Kubina z okazji 60 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św.  koncelebrowana:   
1. Do Opatrzności Bożej w intencji syna Mateusza Myśliwiec z okazji 18 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha 
Świętego,  opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Agaty Kotulskiej z okazji 18 rocznicy urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego,  
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Błaszczok Agata   
15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Henriety i Antoniego Burda z okazji 

50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum. 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Roberta Zawisz 
18.00 Msza św.  Za + Augustyna Wodeckiego 

 


