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Dzień Dziecka Utraconego  

odbędzie się 15 października br.  

w parafiach:  

- św. Jerzego w Rydułtowach – początek o 15.45 – różaniec,  

16.30 – Msza św., 17.30 – modlitwa w Miejscu Pamięci Dzieci Utraco-

nych, spotkanie w oratorium św. 

Józefa. 

- św. Józefa w Katowicach – Za-

łężu – początek o 15.00 – róża-

niec, 15.30 – Msza św.,  

16.15 – modlitwa przy grobie 

dziecka utraconego, na zakończe-

nie spotkanie przy kawie  

- św. Bartłomieja w Bieruniu Sta-

rym – początek o 10.00 – Msza św. 

 

 Msza św. z modlitwą o dobrą żonę, dobrego męża  

połączona z warsztatami i modlitwą uwielbienia  

odbędzie się w kaplicy św. Barbary  

przy centrum handlowym Silesia City Center  

w niedzielę 15 października br. o godz. 19.00 

  

 



Msza św. podczas której przewidziany jest obrzęd zaręczyn dla zain-

teresowanych odbędzie się  w Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu 

Starym w niedzielę 15 października br. o godz. 15.00 Kolejna Msza św. 

zaręczynowa odbędzie się w niedzielę 22 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 

 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

# ZATRZYMAJ ABORCJĘ 

 Ponad 90% aborcji w polskich szpitalach to zabijanie dzieci podej-

rzewanych o chorobę lub upośledzenie. Zamiast pomagać -zabija się je  

w okrutny sposób. Nawet wówczas, gdy niewinne dziecko przeżywa nie-

udaną aborcję, nie udziela się mu pomocy. Taka sytuacja miała miejsce 

m. in. w Opolu, gdzie nieudaną aborcję przeżyło dziecko z zespołem 

Downa. Początkowo zaczęto je reanimować, jednak na żądanie lekarzy-

aborterów odstąpiono od działań ratujących życie i w obecności personelu 

medycznego żywe dziecko pozostawiono na pewną śmierć. Niestety, pol-

skie prawo na to pozwala. Możemy powstrzymać to okrucieństwo.  

 Dziś w zakrystii można złożyć podpis pod obywatelskim projektem 

ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych 

dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Po-

trzebny jest numer PESEL.  

www.ZATRZYMAJABORCJE.PL 



● Zapraszam na nabożeństwo różańcowe w niedzielę  

o godz. 1630, natomiast w tygodniu o godz. 1730. 

● W poniedziałek - 9 października - o godz. 18.45 w kościele, 

spotkanie z Rodzicami dzieci  klasy IIIa.  

● We wtorek - 10 października - po Mszy św., wieczornej spotka-

nie formacyjne dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. 

● W piątek przypada rocznica objawień Matki Boskiej w Fatimie. 

Msza św. o 1800. Proszę o przyniesienie świec. 

● W Kancelarii Parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki 

na Dzień Zaduszny i oktawę. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● W przyszłą niedzielę odbędzie się liczenie wiernych. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

- Co robić, gdy nasze dorastające dzieci przestają chodzić  do kościoła? 

- O świętej, którą bardzo cenił ojciec Pio i codziennie modlił się za 

jej wstawiennictwem;  

- Od ścierniska do lotniska, czyli reportaż z miejsca, w którym ma 

powstać Centralny Port Komunikacyjny. 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej pa-

rafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 9 do 15 października 2017 r. 

9 X 

Poniedziałek 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Msza św. wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

10 X 

Wtorek 
Wsp. św. Dionize-

go bpa i tow. męcz. 

św. Jana Leonar-

diego, prezb. 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Ryszarda i Marię Wiertelorz  

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Franciszkę Lończyk w 2. rocznicę śmierci, męża Jana 

oraz dziadków z obu stron 

11 X 

Środa 
Wspomnienie 

św. Jana XXIII, 

pap. 

g. 800 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna 

- W intencji nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy oraz pra-

cowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej od dzieci i rodziców 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Franciszka Plewik, żonę Monikę, męża Helmuta 

12 X 

Czwartek 
Wspomnienie 

św. Jana Beyzyma 

prezbitera 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Władysławę Kosiańską w 30 dni po śmierci  

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Alojzego Bubała w dniu urodzin 

13 X 

Piątek 
Rocz. Objawień  

w Fatimie 

Wsp. bł. Honorata 

Koźmińskiego, 

prezb. 

g. 700 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Angelę i Jana Kancy 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski i na wynagrodzenie za 

grzechy, za Ojca Świętego, duszpasterzy, nasze rodziny, za 

chorych, o pokój na świecie, o nawrócenie grzeszników i w in-

tencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej  - od ofiarodawców   

po Mszy św. różaniec i procesja ze świecami 

14 X 

Sobota 

Wsp. św. Małgorzaty 

Marii Alacoque, dz., 

św. Kaliksta, pap. 

g. 1300 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Wilhelma Cudok w dniu urodzin 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Cecylię Waluszek w 30 dni po śmierci oraz + ojca Erne-

sta Wypler w rocznicę śmierci 

16 X 

NIEDZIELA 

28 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + ks. dra Antoniego Dreję od członków Zespołu Charyta-

tywnego  

- Msza św. chrzcielna w intencji Olgi Sokołowskiej oraz o opiekę 

Bożą dla brata Jana, rodziców i chrzestnych oraz za roczne 

dziecko Aleksandrę Lach 

Nabożeństwo różańcowe  

 - Za + Urszulę Winszczyk w dniu urodzin 


