
 

➢ Przeżywamy 13 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. W naszych modlitwach pamię-
tajmy o tych, którzy rozpoczynają wakacyjny wypoczynek, o bezpieczną dla nich po-
dróż i nabranie sił fizycznych i duchowych. 
➢ Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Stolicę Apostolską jako 

Świętopietrze. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
 

------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 

➢ Zapraszamy jeszcze dzisiaj na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 
➢ Od poniedziałku 27 czerwca przechodzimy na tryb wakacyjny, w związku z tym 

nie będzie w niedziele Mszy św. o godz. 18.00, będzie natomiast od niedzieli 3 lipca 
dodatkowa msza o godz. 20.00 dla tych wszystkich, którzy z powodu wyjazdów, od-
wiedzin gości, czy innych spraw nie zdążyli uczestniczyć w mszach wcześniejszych. 
W czasie wakacji msze w tygodniu będą sprawowane o godz. 7.00 i 18.00, w soboty 
o godz. 7.00 i 17.00.  
➢ W środę przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
➢ W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek Msza św.  

w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, po niej nabożeństwo. Istotą przeżywania  
I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii 
wynagradzającej. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę 
na adoracji od godz. 16.00. 
➢ W I sobotę msza w intencji członków róż różańcowych i rodzin przyjmujących 

obraz Matki Boskiej Szensztackiej, po niej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi. W piątek i sobotę od godz. 8.00 odwiedzimy z posługą 
sakramentalną chorych i starszych parafian (w wakacje odwiedziny u chorych i se-
niorów godzinę wcześniej). Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy 
włącznie. 
➢ W sobotę 2 lipca o godz. 15.00 w oratorium odbędzie się nauka przedchrzcielna. 

Prosimy w kancelarii zgłosić swój udział w nauce. Sakrament Chrztu św. sprawowany 
będzie w przyszłą niedzielę na mszy o 16.30. 
➢ W przyszłą niedziele 3 lipca, po mszach o 10.30 i o 12.00 pobłogosławimy po-

jazdy i będziemy modlili się za kierowców i o bezpieczeństwo na drogach. Kierowców 
prosimy o zaparkowanie pojazdów na parkingu, przy grocie i wzdłuż ulicy Plebiscy-
towej. 
➢ 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 
poprowadzi grupa kobiet Miriam. Od 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i 
okazja do spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, 

jest też Gość Extra oraz poradnik dla penitenta – czyli wszystko o spowiedzi. 
➢ Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na pokrycie kosztów zakupu i położenia 

elewacji na murze od strony banku. Prace rozpoczną się na początku września. 
➢ W ubiegłą środę odbyło się ostatnie spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej 

minionej kadencji. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w 
starej radzie parafialnej, a nowej, która rozpocznie działalność we wrześniu już teraz 
życzymy światła Ducha Świętego. 

➢ Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach 100. rocznicy przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski, które odbędą się w sobotę 2 lipca na wodzisławskim 
Rynku. W programie m.in. przemarsz wojsk przez historyczną Bramę Wolności, pre-
miera filmu, wystawy sprzętu wojskowego, inscenizacje historyczne, a także bogata 
część artystyczna z finałowym koncertem „Witaj Polsko”. Wystąpią: Grubson,   → 

 
   
 
 

Słowo życia: 
26 czerwca 2022 –   13 Niedziela Zwykła –  Lk9,51-62 
27 czerwca 2022 – Poniedziałek  - Mt8,18-22 

28 czerwca 2022 – Wtorek   - Mt8,23-27 
29 czerwca 2022 – Środa – Mt16,13-19 
30 czerwca 2022 – Czwartek    - Mt9,1-8 
1 lipca 2022 – Piątek   - Mt9,9-13 
2 lipca 2022 – Sobota – Mt9,14-17 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  26.06-03.07.2022r.   
 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                 26.06.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefa Jenczmionka z okazji dnia Ojca dar od córek  

i synów. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Amalii Staniczek z okazji 

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

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jakuba Koszorz z okazji 
15 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Olgi i Adama z okazji 30 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.   
Po Mszy św. bł. rocznego dziecka: Lidia Kubik 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Erny Mandrysz z okazji 

97 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest: Marcelina Tkocz 

18.00 Msza św. Za ++ rodziców Klarę i Ignacego Drobny, zięcia Roberta 
Tyralik.  
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PONIEDZIAŁEK                                                                       27.06.2022 r.  
6.30 Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa 
7.00 Msza św. Za + Agnieszkę Święty, męża Alojzego, wnuka Krzysz-

tofa, ++ rodziców z obu stron. 
Po mszy Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Bronisława Ostrzołek w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Marię i Józefa Wyżgoł. 
 

WTOREK – Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.         28.06.2022 r.  
6.30 Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Emilię Mika we wspomnienie urodzin, + męża Franciszka 
2. Za ++ Henryka Grzybek, żonę Gertrudę. 
Po mszy Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Irenę Mezgier w 1 rocznicę śmierci. 
  

ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA  29.06.2022 r. 
6.30 Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny z okazji uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Po mszy Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Aleksandrę Gebauer w 3 rocznice śmierci, ojca Ryszarda, 
brata Dawida.  
2. Za + Elfrydę Karalin w 4 rocznicę śmierci, męża Czesława, córkę 
Małgorzatę, ++ rodziców i teściów. 

 

CZWARTEK                                                                            30.06.2022 r.  
6.30 Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Wilhelma i Agnieszkę Piechaczek,  

+ męża Romana Kłosek, syna Andrzeja. 
Po mszy Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

13.00 Msza św. ślubna: Joanna Przesmycka - Łukasz Czerwiński.   
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małżonków obchodzą-

cych 20-lecie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże w ich rodzinach. Te Deum. 
  

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                      01.07.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 
2. Za + Józefa Durczok. 
Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Waldemara Szawerna, Martę i Jana Glenc 
2. Za ++ Marię i Alojzego Majnusz, synową Teresę, ++ rodziców  
z obu stron. 
  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                   02.07.2022r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji Róż różańcowych 
2. W intencji Rodzin przyjmujących Obraz M. B. Szensztackiej.   

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa 
kobiet „MIRIAM”    

13.00 Msza św. ślubna: Joanna Szmuk - Tomasz Gajda  
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 

Pokuty 
17.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Często-

chowskiej w intencji Urszuli i Jana Marszolik z okazji 60 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum   
 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                      03.07.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Michała Tytko, ++ dziadków z obu stron. 
9.00 Msza św. Za + Maksymiliana Blinda w 30 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. Za + Bożenę Karwot – dar od Grupy „Adonai”. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny i Tadeusza Kieś 

z okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  Te Deum 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św.  obrzędem Chrztu św.: Antoni Brzezina (ochrzczone: Mar-

celina Tkocz) 
20.00 Msza św. Za + Antoniego Piła – dar od rodziny Bindacz. 
 
c.d. ogłoszeń 

 
➢ Kasia Moś, Sebastian Riedel, Krzysztof Respondek, Marcin Roszak, Magda 

Steczkowska oraz Rafał Kozik. 
➢ Fundacja „Nasze Dzieci” w Kornicach zaprasza na warsztaty dla małżonków. 

Szczegóły podane są na plakatach w gablotce i w internecie.  
➢ Prosimy zachować godny strój wchodząc do kościoła. Przypominamy również, 

że regulamin cmentarza zabrania wchodzenia na cmentarz z psami. To miejsce spo-
czynku naszych zmarłych a nie teren załatwiania psich potrzeb.  
➢ W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Karolina Cieślik, Rafał Puchała, Eugenia 

Wieczorek i Wiesława Brzoza. Wieczny odpoczynek… 
 


