OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


Dziś XXIII Niedziela Zwykła. Kolekta na budowę nowego probostwa.



W czwartek przypada Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki
archidiecezji. Zaś w najbliższą sobotę przypada Święto Podwyższenia
Krzyża Św. Z tej okazji w czwartek przeżyjemy Parafialny Dzień Chorych.
Przed Mszą św. okazja do spowiedzi św. Podczas Mszy św. będzie można
przyjąć sakrament chorych namaszczenia. Bardzo proszę, by osoby
pragnące przyjąć ten sakrament przygotowały kartkę z imieniem,
nazwiskiem i adresem. Mszę św. zakończymy specjalnym nabożeństwem
i błogosławieństwem.
Po Mszy św. spotkanie przy stole z poczęstunkiem ufundowanym przez
pana radnego Jana Furgoła.



Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwie do Pięknej Madonny
w najbliższą sobotę, podczas którego modlić się będziemy za chorych
i cierpiących.



W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Środków Masowego
Przekazu. Kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.



W środę 18 września przypada Święto Św. Stanisława Kostki – patrona
młodzieży.



W czwartkowej (19 września) Mszy św. uczestniczyć będą dzieci
przygotowujące się do I Komunii Św. i ich rodzice.



W piątkowej (20 września) Mszy św. uczestniczyć będą kandydaci do
bierzmowania.



Kolekta w niedzielę 22 września na budowę nowego probostwa.



Polecam prasę katolicką.



Dziękuję mieszkańcom ulicy Rybnickiej za sprzątanie kościoła.



Wszystkim Parafianom, a zwłaszcza chorym życzę dużo zdrowia i opieki
Matki Bożej.
Proboszcz Parafii
ks. Marek Kamieński
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XXIII Niedziela Zwykła
Wielkie tłumy szły z
Jezusem. On odwrócił się i
rzekł do nich: «Jeśli ktoś
przychodzi do Mnie, a nie
ma w nienawiści swego ojca
i matki, żony i dzieci, braci i
sióstr, nadto i siebie samego,
nie może być moim
uczniem. Kto nie dźwiga
swego krzyża, a idzie za
Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby
drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem,
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić
czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli
nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki
pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie
może być moim uczniem».
Ewangelia – Łk 14,25-33
rok C

INTENCJE MSZALNE
Niedziela – 8.09.
godz. 730
godz. 1000
godz. 1600

Za ++ rodziców Annę i Alojzego Baluch
Za + ks. Stefana Gruszkę w rocznicę śmierci
W intencji Martyny Domagalskiej z okazji 1 rocznicy urodzin

godz. 1700

urodzin

Piątek – 20.09.
00

godz. 18

Poniedziałek – 9.09.
00

godz. 18

Za + męża Franciszka Kuśkę w 13 rocznicę śmierci

Wtorek – 10.09.
godz. 1800
godz. 1800

Za + Annę Pawka jako 30-dniowa

godz. 1000

Czwartek – 12.09.
Parafialny Dzień Chorych
Piątek – 13.09.

00

godz. 18

Nabożeństwo do Pięknej Madonny
Za ++ mężów od wdów

XXIV Niedziela Zwykła – 15.09.
30

godz. 7
godz. 1000
godz. 1600

godz. 1800

Za + żonę Irenę Kroczek w rocznicę urodzin
Za ++ męża Eugeniusza Kluczny, rodziców Marię i Teodora
Szwiec
W intencji p. Henryka Bonka z okazji 50 rocznicy urodzin
Roczek: Artur Jankowski

Poniedziałek –16.09.
Za + Józefa Makosia – od rodziny Włoch z Jaworzna
Wtorek – 17.09.

00

godz. 18

Za + Annę Pawka – od sąsiadów i znajomych

Środa – 18.09.
godz. 17

00

godz. 16
godz. 1700

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Za + Marię Bojanowską w rocznicę śmierci

XXV Niedziela Zwykła – 22.09.
30

godz. 7
godz. 1000

godz. 1600

Za + Bronisławę Rduch jako 30-dniowa
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Haliny i Jana Furgoł oraz ich dzieci z rodzinami
Za + Adelajdę Makselon – od przyjaciółki

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

Za ++ rodziców Stencel w rocznicę śmierci

Sobota – 14.09.
godz. 1630
godz. 1700

Za + Józefa Gancarczyka w rocznicę urodzin

Sobota – 21.09.
30

Za + Lidię Charyga w rocznicę urodzin

Środa – 11.09.

Czwartek – 19.09.
Msza św. szkolna – Za + ojca Wiktora Matlę w rocznicę

W intencji Emerytów i Rencistów, Inwalidów z Koła nr 2
w Krywałdzie

Święty Stanisław Kostka
Urodził się w Rostkowie na Mazowszu
w końcu grudnia 1550 roku. Wychowany
w atmosferze religijnej, odznaczał się
głęboką pobożnością. Razem z bratem
został wysłany do szkół jezuickich
w Wiedniu. Cudownie uzdrowiony
z ciężkiej choroby przez Matkę
Najświętszą, postanowił wstąpić do
Towarzystwa Jezusowego. Opuścił więc
potajemnie Wiedeń w roku 1567 roku
i przez Dylingę udał się do Rzymu, gdzie
został przyjęty do nowicjatu przez św.
Franciszka Borgiasza. Zmarł w Rzymie
w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w
opinii świętości. Został zaliczony w
poczet świętych przez papieża Benedykta
XIII w roku 1726.

