
 Obchodzimy 22 niedzielę zwykłą w ciągu roku. To już ostatnia niedziela wakacyjna, jest więc szczególna oka-
zja podziękować Panu Bogu za dobrze przeżyty czas odpoczynku i prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczyna-
jący się okres pracy i nauki. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać 
za wszystkie ofiary. 

 

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. Kończy się czas wakacji dlatego od jutra Msze 
święte będą sprawowane w naszym kościele według porządku zwykłego: w tygodniu o 7.00, 8.15 i 18.00, w 
soboty o 7.00, 8.15 i 17.00, a w niedziele o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 i 18.00 
 W poniedziałek zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi. W poniedziałek po mszy wieczornej w oratorium 

odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej.  
 We wtorek po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium na spotkanie kobiet grupy „Miriam”. 
 W czwartek 2 września o godz. 16.30  odprawimy Mszę św. szkolną w intencji uczniów szkół podstawo-

wych nr 1 i nr 4, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycz-
nego, na którą Was szczególnie zapraszamy. Ponieważ uczniowie rozpoczynają naukę stacjonarnie, przywró-
cona zostaje również msza szkolna, która będzie sprawowana w każdy czwartek o 16.30. Od 16.00 okazja do 
spowiedzi dla dzieci. Drodzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię świętą swoich dzieci.  
 W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek na mszy o godz. 7.00 w 

sposób szczególny pamiętamy w modlitwie o wszystkich powołanych i modlimy się o nowe powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy porannej nabożeństwo o nowe powołania. 
 Rodziców dzieci (ze szkół nr 1 i 4), które w 2022 roku będą przystępowały do pierwszej Komunii świętej 

prosimy o przybycie na spotkanie które odbędzie się w czwartek 2 września o godz. 19.00 w kościele. Nato-
miast w tym samym czasie w oratorium odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do 
wczesnej Komunii św. Na spotkaniach zostaną omówione istotne kwestie organizacyjne. 
 W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, a 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 po mszy 
porannej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po nim msza w intencji człon-
ków róż różańcowych i rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej. 
 W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i starszych parafian. Zapisy 

w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy włącznie. Spotkanie grupy ministrantów w sobotę o godz. 9.00, 
Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie w sobotę na godz. 10.00. Zachęcamy dzieci, zwłaszcza po pierwszej i po 
wczesnej komunii św. aby włączyły się w grupy ministrantów i Dzieci Maryi. W sobotę 4 września o godz. 
15.00 nauka przedchrzcielna wyjątkowo w Domku Maryi. W niedzielę na mszy o godz. 16.30 będziemy udzie-
lać sakramentu chrztu św. Za tydzień w niedzielę o 11.30 w Domku Maryi okazja do spowiedzi dla osób słabo-
słyszących. 
 Serdecznie witamy w naszej parafii Siostry Służebniczki: s. Hannę, która będzie przełożoną wspólnoty 

sióstr i dyrektorką przedszkola, s. Łucję i s. Kamilę. Życzymy Siostrom światła Ducha Świętego i wielu łask od 
Boga za przyczyną Niepokalanej. Otoczmy Siostry naszą modlitwą i życzliwością.   
 Przez cały miesiąc sierpień grupa AA prowadziła otwarte mityngi dla osób zmagających się z problemami 

choroby alkoholowej. We wrześniu spotkania grupy według ustalonego harmonogramu. W dalszym ciągu 
zapraszamy na nie osoby związane z problemem alkoholowym. 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 kobiety z grupy „Miriam”. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Zgodnie z podaną w ubiegłym tygodniu informacją 8 września w Pszowie odbędzie się odpust. Suma od-

pustowa odbędzie się o godz. 17.00. Z naszej parafii tradycyjnie wyruszy piesza pielgrzymka do Pszowa. 
Wyjście o godz. 15.30 spod Groty Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w tym pielgrzymo-
waniu. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych publikacji i książek 

wystawionych na stoliku z prasą. W zakrystii do nabycia są kalendarze ścienne na rok 2022. 
 Rodziców kandydatów do bierzmowania z obecnych klas 8 zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 6 

września o godz. 19.00 do oratorium. Ponieważ rozpoczynamy trzyletni cykl przygotowania do bierzmowania, 
dlatego rodziców uczniów klas 7 zapraszamy na spotkanie we wtorek 7 września o 19.00, a rodziców uczniów 
klas 6 na spotkanie w czwartek o 19.00. spotkania odbywać się będą w oratorium i dotyczyć będą spraw 
organizacyjnych nowego cyklu przygotowań do sakramentu. 
 Dzisiaj na rynku w godz. od 9.00 do 14.00 odbywa się akcja honorowego oddawania krwi oraz pokazy 

pierwszej pomocy i sprzętu OSP. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. W niedzielę 5 września w 
naszej parafii zostanie powtórzona akcja szczepienia na Covid-19. Punkt szczepień znajdować się będzie w 
oratorium i będzie działał w godz. od 7.00 do 13.30. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z okazji zaszcze-
pienia się osoby, które jeszcze tego nie uczyniły. Zbiórka elektrośmieci, którą zapowiadaliśmy odbędzie się 2 
września. Bardzo prosimy o składowanie elektrośmieci w wyznaczonym przy probostwie miejscu od dnia 31 
sierpnia.  
 W tym tygodniu odeszli do Pana: Zofia Kubica i Wiesław Kozłowski. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
29 sierpnia2021–  XXII Niedziela zwykła –Mk7,1-8.14-15.21-23 

30 sierpnia2021– Poniedziałek  -  Lk4,16-30 

31 sierpnia2021– Wtorek   - Lk4,31-37 

1 września2021– Środa – Lk4,38-44 

2 września 2021– Czwartek    - Lk5,1-11 

3 września 2021– Piątek   - Lk5,33-39 

4 września 2021– Sobota -  Lk6,1-5 

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 błogo-
sławieństwo 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 błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra z okazji 30 rocznicy uro-
dzin oraz z okazji 3 rocznicy sakramentalnego związku małżeńskiego 
Magdaleny i Piotra jak również w intencji ich syna Macieja z okazji przyję-
cia 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, błogosła-
wieństwo 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 błogosławieństwo 



Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                30.08.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za ++ Klarę i Ignacego Drobny oraz za + Roberta Tyralik. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Henryka Połomskiego w 30 rocznicę śmierci, żonę Martę, 

rodziców, teściów i rodzeństwo. 
13.00 Msza św. ślubna: Wioletta Król zd. Nogły – Patrycjusz Król. 
18.00 Msza św.  Za + Leokadię Kolar 

 

 

WTOREK                                                                                          31.08.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP        
7.00 Msza św. Za + męża Stanisława Pelc w kolejną rocznicę śmierci ++ rodzi-

ców Bronisławę i Tadeusza. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elfrydy Kozik z okazji 84 roczni-

cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od męża. Te Deum.  

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + męża Stanisława Kampik we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Alojzego Dąga. 
 

 

ŚRODA                                                                                               01.09.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za ++ rodziców Ewalda i Różę Miliczek, dziadków Edwarda, 

Helenę, Alberta i Gertrudę Kachel.  
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Hildegardę i Antoniego Gilner, Michalinę i Wła-

dysława Jabłońskich, Andrzeja Jabłońskiego.  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Lidię Grzenia i siostrę Halinę Malina. 
2. Za + Antoniego Zanibol – dar od sąsiadów.  
 

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                                02.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ka-

płanów pracujących i pochodzących z parafii, o nowe powołania kapłań-
skie, zakonne i misyjne, jak również o uświęcenie duchowieństwa. 
Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ Bertę i Alojzego Porwoł, syna Zygfryda, teściów Adelajdę i 

Huberta, ich trzech synów, Agnieszkę Koczy. 

13.00 Msza św. ślubna: Justyna Czarnecka – Bartosz Gac. 
16.30 Msza św. szkolna: Do Ducha Świętego w intencji uczniów Szkół Podsta-

wowych nr 1 i nr 4, Dyrekcji, Wychowawców i Nauczycieli z okazji rozpo-
czynającego się roku szkolnego i katechetycznego 

18.00  Msza św.  Za + Jana Demel, syna Leona, córkę Janinę ++ rodziców. 
 
 

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomn. św. Grzegorza Wlk.  pap. i dK.      03.09.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo przebłagalne do Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Gertrudę i Pawła Kozik, ich syna Jerzego, Franciszkę i 

Augustyna Mielimąka. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Janinę Stasiak w 14 rocznicę śmierci.  
2. Za + Jerzego Siedlaczek w 2 rocznicę śmierci. 
 

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                    04.09.2021r.   

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Za + Patrycję Makoś ++ dziadków, ojca Tadeusza.  

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa ró-
żańcowa którą prowadzi grupa kobiet „Miriam” oraz Nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ Cecylię Wojtaszek i 
Zofię Kubica. 
2. W intencji rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej. 

13.00 Msza św. ślubna: Katarzyna Zelek – Bartłomiej Buczak. 

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

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 

17.00  Msza św. Za ++ Jana Rycka, Annę i Wilhelma Sprysz w rocznicę śmierci. 
 

 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                           05.09.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Henryka i Stefanię Wrobel 
9.00 Msza św.  W intencji Domowego Kościoła.  
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy i Wojciecha z okazji 15 

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

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Hanny i Dominika Płaczek z 



okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  
 Po Mszy św. chrzest – Tymoteusz Wowk 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Alicja Czak, Emilia Walasz, Anna Wa-

lasz (ochrzczone: Amelia Grzęda, Malwina Buda, Łucja Buda, Marta Kaw-
ka, Alicja Byglewska, Bartosz Świtula, Maciej Chmielewski, Tymoteusz 
Wowk). 

18.00 Msza św. Za + córkę Julię Jenczmionka w 2 rocznicę śmierci. 
 

 


