
 Dziś odbywa się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej. 
Łączymy się w modlitwie z pielgrzymującymi kobietami, także z naszej Parafii.  
 Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg 

zapłać za wszystkie ofiary. 
 
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00.  
 W poniedziałek o godz. 8.00 zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi.  
 We wtorek przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła, natomiast w czwartek 

Uroczystość NMP Częstochowskiej. W piątek wspominamy św. Monikę, a w sobotę 
jej syna - św. Augustyna, bpa i dK. 
 W miesiącu sierpniu zapraszamy na otwarte mityngi AA w środy i soboty. 
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu 
poprowadzą róże różańcowe nr od 6 do 10. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja 
do spowiedzi.  
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i in-

nych publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą. W zakrystii do nabycia są 
kalendarze ścienne na rok 2022. 
 W czwartek 26 sierpnia wyjazd na wycieczkę do parku linowego dla ministran-

tów i zapisanych osób, z parkingu przy probostwie o 8.30 rano. Powrót około 15.00. 
 W poniedziałek 30 sierpnia po mszy wieczornej odbędzie się w oratorium spo-

tkanie Rady Parafialnej. 
 Przypominamy, że w piątek 17 września w naszej Parafii odbędzie się bierzmo-

wanie absolwentów klas ósmych. W związku z tym zapowiadamy, że na początku 
wrześnie odbędą się jeszcze spotkania dla kandydatów związane z przygotowaniem 
bezpośrednim. W najbliższym czasie poinformujemy także o sposobie przygotowa-
nia do sakramentu bierzmowania następne roczniki tj. dzieci z klas od 6 do 8. Rów-
nież rodzice dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do pierwszej Komunii św. 
będą mieli swoje spotkania organizacyjne w pierwszych dniach września. 
 29 sierpnia na rynku w godz. od 9.00 do 14.00 odbędzie się akcja honorowego 

oddawania krwi oraz pokazy pierwszej pomocy i sprzętu OSP. Serdecznie zaprasza-
my. 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program pomocy psychologicz-

nej dla osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższych. Więcej informacji w gablot-
ce. 
 Zbiórka elektrośmieci, którą zapowiadaliśmy odbędzie się 2 września. Bardzo 

prosimy o składowanie elektrośmieci w wyznaczonym przy probostwie miejscu od 
dnia 31 sierpnia.  
 Wszystkim korzystającym jeszcze z urlopów życzymy dobrej pogody, miłego 

wypoczynku i bezpiecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie 
zabrakło Eucharystii. Zachęcamy aby na szlakach swoich podróży nawiedzać miejsca 
sakralne, pamiętajmy wtedy o stosownym stroju. 
 W tym tygodniu odeszli do Pana: Jan Kotyrba, Rudolf Skop, Jadwiga Buchalik, 

Irena Górecka, Eugeniusz Wystyrk, Alojzy Daga i Jan Kopel. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
22 sierpnia2021–  XXI Niedziela zwykła –J6,54.60-69 

23 sierpnia2021– Poniedziałek  -  Mt23,13-22 

24 sierpnia2021– Wtorek   - J1,45-51 

25 sierpnia2021– Środa – Mt23,27-32 

26 sierpnia2021– Czwartek    - J2,1-11 

27 sierpnia2021– Piątek   - Mt25,1-13 

28 sierpnia2021– Sobota -  Mt25,14-30 
 

 

 

 

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA                           22.08.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.   Za + Ludwika Kocjan.  
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy Gołąb z okazji 75 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety Bizoń z okazji 
urodzin z podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy w intencji Ireny i Henryka z okazji 50 rocznicy zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum.  

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki z okazji 85 rocznicy 



urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                23.08.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Łucję we wspomnienie urodzin. 

Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św.  koncelebrowana: 

1. Za ++ Zdzisława i Janinę Zmonarskch. 
2. Za + Mariana Kamińskiego w 1 rocznicę śmierci. 
 

WTOREK – Święto św. Bartłomieja , Apostoła                             24.08.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + ks. Grzegorza Burda, Józefa i Anielę Burda, Pawła i 

Elżbietę Malczok. 
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa z okazji 70 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
 

ŚRODA                                                                                               25.08.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Adama Graniecznego w rocznicę śmierci ++ dziadków i 

kuzyna Damiana.  
Po Mszy św. Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Boże-
go. 

18.00 
 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Dominika Kowalskiego. 
2. Za + Franciszka Postawka. 
 

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ                  26.08.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Elżbietę Botorek w 3 rocznicę śmierci. 
2. Za + Hildegardę Godek w kolejną rocznicę śmierci. 
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

18.00  Msza św. Za + Dorotę Sczansny we wspomnienie urodzin, męża Rein-
holda, syna Henryka. 
 

PIĄTEK – Wspomnienie św. Moniki                                             27.08.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Różę i Ryszarda Durczok, syna Jerzego.  

Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
13.00 Msza św. ślubna: Agnieszka Klimek – Krzysztof Pytlik. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + syna Andrzeja Kłosek. 

2. Za + Aleksandrę Ryszka – dar od współpracowników. 
 

SOBOTA – Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK                    28.08.2021r. 

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Za + Mariana Pawlus w 1 rocznicę śmierci, żonę Annę.  

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa którą prowadzą róże różańcowe 6-10 oraz Nabożeń-
stwo do MB Nieustającej Pomocy 

15.00 Msza św. w języku niemieckim: Do Opatrzności Bożej w intencji 
pewnej rodziny z okazji 45 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
pokuty 

17.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. 30 dniowa za zmarłych: Renata Dzierżenga, Cecylia Wojtaszek, 
Stanisław Halamus, Andrzej Pustek, Stanisław Koczy, Józef Kafinek.  
2. Za + Hildegardę Bugla w kolejną rocznicę śmierci – dar od wnuków.  

Po Mszy św. chrzest – Alicja Byglewska.  
 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA                              29.08.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Antoninę Mielimąka o radość życia wiecznego – dar od 

sąsiadów Jędrzejczyk, Starzyczny, Procek. 
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli Turek z okazji 75 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eugeniusza z okazji 70 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra z okazji 30 rocznicy 
urodzin oraz z okazji 3 rocznicy sakramentalnego związku małżeńskie-
go Magdaleny i Piotra jak również w intencji ich syna Macieja z okazji 
przyjęcia sakramentu chrztu św. z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  
Po Mszy św. 2 chrzty – Maciej Chmielewski i Bartosz Świtula, błogo-
sławieństwo rocznego dziecka – Weronika Gibek. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Justyny i Adama Barnabas 

z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
z podziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

 
 


