Intencje Mszalne
15.08 - 28.08
Poniedziałek
15.08 Poniedziałek
22.08
7.30 Dz. bł. w pewnej intencji
7.00
9.00 Za + męża Romana, + matkę Martę
Wtorek
23.08
11.00 Za + matkę Stanisławę Kandzia
w 12 roczn. śmierci, + męża Józefa, 18.00 Dz. bł. w intencji Alfonsa z okazji
urodzin
siostry, Jana Białas
17.00
Środa
24.08
Wtorek
16.08 7.00 Za + Gertrudę Michalską od Żywego
Różańca
18.00 Za + Gertrudę Michalską od Żywego
Różańca
Czwartek
25.08
Środa
17.08 18.00 Za + matkę Janinę Kruczkowską
w 21 roczn. śmierci
7.00 W intencji Róży Różańcowej
p/w św. Jacka
Piątek
26.08
Czwartek
18.08 7.00 Za + męża Norberta z okazji urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Teresy i Adolfa
Sobota
27.08
Gorol z okazji 55 roczn. ślubu
18.00 Za + Agnieszkę Filipowską
Piątek
19.08
Niedziela
28.08
7.00 Za + matkę Florentynę w roczn.
7.30 Za ++ męża Stanisława Sas,
śmierci, + ks. Stanisława
++ rodziców z obu stron
Sobota
20.08 9.00 Dz. bł. w intencji Olgi Blok z okazji
5 roczn. urodzin
18.00 Za ++ Janinę Kula w 2 roczn. śmierci,
+ męża Józefa, ++ z pokrewieństwa 11.00 Za + Jana Stokłosę w 19 roczn.
śmierci, córkę Marię,
z obu stron
zięcia Andrzeja, ++ z pokrew.
Niedziela
21.08 15.00 /skansen/
7.30 Za + Zygmunta Czornik w 22 roczn. 17.00 Dz. bł. w intencji Jana z okazji
śmierci, rodziców z obu stron,
urodzin, brata Stanisława
rodzeństwo z rodziny Czornik
oraz rodziców
i Mateja
9.00 Dz. bł. w intencji Anny i Jana
Gwoździk z okazji 40 roczn. ślubu
11.00 Za ++ z rodziny Kiełkowski, Lenża,
Kolarczyk, Hensel
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Wincentego
Steuer z okazji 75 roczn. urodzin
17.00 Za + matkę, babcię Lonię Zawiązalec
w 100 roczn. urodzin, męża
Bolesława, męża, ojca Tadeusza
Zemła
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Zaproszenie na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt
do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej
21 sierpnia 2016 roku
Drodzy Diecezjanie!
Drogie Panie i Dziewczyny!

Jeszcze nie przebrzmiała radość Światowych Dni Młodzieży. Do ich treści, do
słów i gestów papieża Franciszka będziemy wielokrotnie wracali, tym bardziej że
jego przesłanie było uniwersalne i nie dotyczyło wyłącznie młodych.
Okazją do podziękowania Bogu za łaskę minionych dni będzie zbliżająca
się pielgrzymka kobiet i dziewcząt wszystkich stanów do sanktuarium piekarskiego, gdzie czcimy Maryję, Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Będziemy
tam także dziękowali za łaski chrzcielne w 1050. rocznicę chrztu Polski, wspominając przy tym rolę kobiet w dziele ewangelizacji. W trwającym zaś Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia podziękujemy kobietom za to, że są apostołkami
miłosierdzia.
Uczestniczki pielgrzymki przyniosą z pewnością w sercach i pamięci
sprawy swoich rodzin i lokalnych wspólnot, sprawy zawodowe i aktualne problemy społeczne, aby przedstawić je Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
której imieniem jest również Miłosierdzie!
Drogie Siostry!
Serdecznie Was zapraszam do udziału w tegorocznej pielgrzymce, którą
rozpoczniemy o godz. 9.30 procesją z bazyliki na Kalwarię. Po nawiązaniu do
aktualnych spraw społecznych odprawimy Mszę św., podczas której homilię wygłosi arcybiskup ołomuniecki Jan Graubner, metropolita Moraw. Obecność naszego gościa będzie nawiązywała do osoby czeskiej księżniczki Dąbrówki, która poślubiła i wprowadziła w życie chrześcijańskie Mieszka I, władcę plemienia Polan.
Przy tej okazji warto przypomnieć związki obrazu Matki Bożej Piekarskiej z Czechami. Kiedy w Pradze wybuchła zaraza, cesarz austriacki Ludwig zwrócił się
z prośbą o przywiezienie obrazu, który 15 marca 1680 roku w uroczystej procesji
niesiono ulicami miasta. Zaraza ustąpiła, a arcybiskup Pragi uznał cudowność wizerunku.
Wśród koncelebransów – oprócz biskupów naszej metropolii górnośląskiej – będzie także biskup Jan Vokal z Hradec Králové. W pielgrzymce weźmie również

udział biskup Wiesław Szlachetka z Gdańska, któremu niedawno Konferencja
Episkopatu Polski powierzyła sprawy duszpasterstwa kobiet w naszym kraju. Homilię podczas nieszporów wygłosi pochodzący z Cieszyna biskup Zbigniew Kusy
OFM, posługujący w Republice Środkowoafrykańskiej.
Uroczystości piekarskie będą transmitowały lokalne media: TVP Katowice oraz rozgłośnie Radia eM, Radia Katowice i Radia Piekary.
Drogie Siostry!
Zapraszam Was serdecznie do dziękczynienia za nasz chrzest, za Światowe Dni Młodzieży oraz za Rok Miłosierdzia, za święty czas pojednania z Bogiem
i z bliźnimi, zwłaszcza w rodzinach. Zapewniam Was, że spotkanie z Piekarską
Matką, którą wzywamy jako Wspomożenie wiernych, Lekarkę chorych, Królową
rodzin i Śląską Gospodynię, przyniesie błogosławione owoce sprawiedliwości
i miłości społecznej.
Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii, a zwłaszcza piekarskim
pątniczkom, na drogę pielgrzymowania z serca błogosławię.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc sierpień:
Intencja ogólna: Aby spor t był okazją do br ater skiego spotkania
między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.
Intencja ewangelizacyjna: Aby chr ześcijanie żyli zgodnie
z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Przyjęli chrzest
11.06 – Lilianna Różycka
19.06 – Oliwier Grzyb
19.06 – Wiktoria Połczyńska

26.06 – Nina Emmerling
26.06 – Jakub Śmist

Sakrament małżeństwa przyjęli:
10.06 – Michał Marona i Wiktoria Moch
11.06 – Sebastian Borowski i Karina Sudoł
11.06 – Patryk Bagiński i Kinga Małek
16.06 – Robert Korzekwa i Justyna Zielińska
18.06 – Adam Fiejka i Katarzyna Olszowska
25.06 – Marek Majerski i Patrycja Majerska z Łuczyńska
25.06 – Łukasz Fingas i Patrycja Fingas z d. Gabor

Odeszli do Pana
30.07 – Filipowska Agnieszka l. 42

Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany różaniec św. w intencjach Kościoła.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
W czwartek o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakr amentu zakończone
Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W lipcu i sierpniu w naszej par afii obowiązuje wakacyjny por ządek nabożeństw:
w niedziele Msze św. są o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 15.00/w skansenie/ i 17.00. W tygodniu: w poniedziałek, środę i w piątek Msza św. jest o godz. 7.00, zaś we wtorek, czwartek i w sobotę o godz. 18.00.
W niedzielę (14.08) pr zypada uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca. Kolekta jest ofiarą parafialną. O godz. 11.00 zapraszamy na uroczystą sumę odpustową z procesją teoforyczną dookoła naszego kościoła. Tegorocznym kaznodzieją i sumistą odpustowym będzie pochodzący z naszej parafii ks. Przemysław Nowak, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory
odpustowe.
W poniedziałek (15.08) pr zypada ur oczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w tym
dniu będą odprawione wg porządku niedzielnego o godz. 7.30; 9.00; 11.00 i 17.00, nie
będzie Mszy św. o godz. 15.00 w skansenie. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Podczas wszystkich Mszy św. Będziemy święcili kwiaty, wianki i zioła.
W środę (17.08) obchodzimy ur oczystość św. J acka, głównego patr ona ar chidiecezji
i metropolii katowickiej. W tym dniu o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji
III Róży Różańcowej p/w św. Jacka, wszystkich członków Żywego Różańca na tę Mszę
św. zapraszamy.
W piątek (19.09) czcimy Miłosier dzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapr aszamy na
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (20.08) obchodzimy wspomnienie św. Ber nar da, opata i dK.,
W niedzielę (21.08) obchodzimy XXI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona
na potrzeby naszej parafii. W tym dniu odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewczyn do
Piekar Śl.. Z naszej parafii o godz. 6.00 wyruszy piesza pielgrzymka, na którą wszystkich
parafian, a szczególnie Panie serdecznie zapraszamy.
W poniedziałek (22.08) pr zypada NMP Kr ólowej
W środę (24.08) obchodzimy święto św. Bar tłomieja, Ap.
W piątek (26.08) pr zypada ur oczystość NMP Częstochowskiej.
W sobotę (27.08) pr zypada wspomnienie św. Moniki.
W niedzielę (28.08) obchodzimy XXII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W miesiącu sierpniu zachęcamy do tr zeźwości i abstynencji, par afialna księga tr zeźwości jest wystawiona przy ołtarzu św. Barbary.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi pr zez całe wakacje od 27 czer wca do końca sier pnia
tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
„40. piesza pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w dniach 26-30.08.
Koszt 120 zł. Zapisy w parafiach św. Antoniego, NMP, Dobrego Pasterza i św. Jadwigi”.
Można jeszcze udzielić poparcia pr ojektowi Ustawy o ogr aniczeniu handlu w niedzielę, udzielając poparcia trzeba podać swój adres i pesel.
W sierpniu i wrześniu jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze św. za
żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynek miłosierdzia względem duszy. Plan wolnych intencji mszalnych jest wywieszony w gablotkach.
Parafialne konto bankowe:

