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Wspomnienie 85. rocznicy poświęcenia Kościoła! 
 

  

 

Kapłanom, fundatorom  
i budowniczym Kościoła 

wiele do zawdzięczenia mamy, 
bo dzięki ich poświęceniu i ofiarności  

Boga wśród nas mamy. 
Oni tu żyli i parafię tworzyli! 

Przez co mamy wiele okazji do tego, 
by adorować Jezusa, Króla naszego 

i korzystać z miłosierdzia Bożego. 
A my? Często obok Kościoła przechodzimy obojętnie, 

zaś terminów spotkań z przyjaciółmi  

Nie można przecież  
przyjaciół lekceważyć, 

bo mogłoby to  
na dobrej przyjaźni zaważyć. 

A Boga, naszego  
Stworzyciela i Króla  

można zlekceważyć? 
Można Go nie zauważyć? 

Nasza obojętność sprawia mu ból, 
jednak czeka nasz Przyjaciel i Król. 

Czeka na mnie, na Ciebie,  
na każdego człowieka! 

A w nas pełno grzechów i złości, 
ciągle brak nam miłości. 

Dziś serca nasze przepełnione są  
radością i wdzięcznością. 

Powodem tego przeżywanego dnia wspaniałego 
jest 85, rocznica poświęcenia Kościoła naszego. 
Wspomnieć także trzeba 100-lecie poświęcenia 

byłego kościoła tymczasowego. 
Uczcijmy także Apostoła Pawła Świętego. 

patrona Kościoła naszego. 



Nam się często wydaje, że sobie bez Boga poradzimy, 
jednak w końcu się przekonujemy, że sobie rady nie dajemy i błądzimy. 
Gdy w problemach toniemy, wtedy Boga wzywamy i o pomoc błagamy. 

Pycha nas opanowuje i relacje z Bogiem psuje. 
A zatem pomyślmy o tym!  

Zbyt zajęci doczesnością gardzimy Bożą miłością! 
Codziennie nas dzwony do Kościoła wzywają i o Bogu przypominają. 

Zegar tyka, a czas ucieka! 
Zauważ przeto człowiecze, 

ile to już lat żyjesz na tym świecie. 
Skończą się lata, odejdziemy z tego świata. 
Na sprawy Boże nie bądźmy przeto obojętni, 

a w ostatniej naszej życia chwili będziemy bogaci i majętni. 
Wplećmy Boga w nasze życie, odwiedzajmy Go,  

a błogosławić nam będzie obficie. 
Czas Bogu poświęcony zostanie nam stokroć zwrócony! 

Nawet krótki pobyt w Kościele daje nam wiele! 
A gdy się modlić nie umiemy, wystarczy spojrzenie i milczenie, 

a może westchnienie: „Panie, do kogóż pójdziemy?”. 
Kto kocha, stara się często przebywać z ukochaną Osobą, 

kto zaś nie kocha, kroczy swoją własną drogą. 
W modlitwach pamiętać chcemy o zmarłych Kapłanach, 

budowniczych Kościoła oraz parafianach. 
Prośmy także o opiekę Bożą i dobre zdrowie  

dla naszego Ks. proboszcza Józefa Krakowskiego,  
który nam całe serce oddaje w posługach duszpasterskich 

i pracach gospodarczych nigdy nie ustaje. 
Czym się jemu za to wszystko odwdzięczymy? 

Za cały trud dziękujemy i „Bóg zapłać” obiecujemy,  
że się nadal modlić będziemy! 

W modlitwach także pamiętać chcemy o Kapłanach i Siostrach Zakonnych, 
którzy z naszej parafii pochodzą i w niej pracowali. 

O służbie Liturgicznej i Kościelnej często nie pamiętamy,  
przeto im dziś dzięki składamy! 

Za wstawiennictwem św. Pawła Ap. prośmy Boga  
o silną wiarę, gorącą miłość, o gorliwość w służbie Bożej. 
By szlachetne nasze dusze były i wiernie Bogu służyły. 

Kochajmy coraz bardziej „Pana, bo Serce Jego,  
żąda i pragnie serca naszego”. 

A my, póki żyjemy, o nasz kościół jako budowlę staranie mieć musimy, 
byśmy go w dobrym stanie potomnym przekazali,  

by Oni także nadal Boga w nim odwiedzali, bardzo go kochali, 
gorliwie służbę Bożą wypełniali  

i następne Jubileusze w naszej naszej Parafii przeżywali! 
Małgorzata Niemiec 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 

●10 września przypada 85 rocznica poświęcenia naszego kościoła. W dzi-

siejszą  niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 podziękujemy Bogu za do-

znaną opiekę i otrzymane łaski w ciągu minionych latach.  

● Zapraszam na nieszpory o godz. 16.30. 

● W poniedziałek odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w za-

krystii.  

● W czwartek w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie zapraszam na 

Mszę św. o godz. 19.00. Proszę o przyniesienie świec. 

● 14 września obchodzić będziemy Święto Podwyższenia Krzyża Święte-

go. Czyńmy często znak Krzyża Świętego. Dbajmy także o krzyże przy-

drożne. 

● W piątek  o godz. 18.00 zapraszam młodzież na Mszę św. rozpoczyna-

jącą rok szkolny i katechetyczny.  

● Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do Bierzmowania odbędzie się 

w kościele w piątek o godz. 18.45.  

● W przyszłą niedzielę w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Dzień 

Wspólnoty Dzieci Maryi.  

● Okazja do Spowiedzi Św. przed każdą Mszą św. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

• Drodzy Czytelnicy, dziękujemy Wam, że jesteście z nami już 95 lat. 

„Gość Niedzielny” obchodzi swój jubileusz 

Ponadto w Gościu: 

• w tym numerze pierwsza odsłona nowego działu „Cztery strony kobiety”. 

Specjalnie dla czytelniczek „Gościa” o: zdrowiu, domu, wychowaniu dzieci 

oraz sprawdzone porady i przepisy kulinarne 

● Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby naszej 

parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 10 do 16 września 2018 r. 

10 IX 

Poniedziałek 
85 ROCZNICA POŚWIĘ-

CENIA KOŚCIOŁA 

g. 1800 - Wspólna za żyjących 

11 IX 

Wtorek 
g. 1800 - Za + Zygfryda Bieniek w 5. rocznicę śmierci 

12 IX 

Środa 
Uroczystość 

 NMP Piekarskiej,  

gł. patronki archidiecezji 

g. 800 

 

Msza św. szkolna 

- Za ++ rodziców Łucję i Brunona Pucka, Angelę  

i Jana Kancy 

 

13 IX 

Czwartek 
Wspomnienie 

św. Jana Chryzostoma,  

bpa i dra, 

Rocznica Objawień 

Matki Boskiej   

Fatimskiej 

g. 1900 - Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fa-

timskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, na 

wynagrodzenie za grzechy, o opiekę Bożą i zdrowie 

dla Ojca Świętego, za duszpasterzy, chorych, rodzi-

ny, młodzież, dzieci, nauczycieli i katechetów z oka-

zji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i kateche-

tycznego oraz w intencjach czcicieli Matki Boskiej 

Fatimskiej - od ofiarodawców 

procesja ze świecami 

14 IX 

Piątek 
ŚWIĘTO   

PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

g. 1800 - W intencji młodzieży rozpoczynającej nowy rok 

szkolny i katechetyczny 

15 IX 

Sobota 
Wspomnienie Matki  

Boskiej Bolesnej 

g. 1400 

g. 1800 

Ślub rzymski: Pękalski Piotr - Smorońska Ewa 

- Za + Henryka Cygan w rocznicę śmierci 

16 IX 

NIEDZIELA 

 

24 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ  

ŚRODKÓW  

MASOWEGO 

PRZEKAZU 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 

- Za + matkę Urszulę Kościańską w dniu urodzin 

oraz ojca Stanisława 

- W intencji dzieci przyniesionych do chrztu: Wojcie-

cha Loskota, Jakuba Sęka, Natalię Bereś, Lidię Si-

dełko oraz roczne dzieci: Maję Werner, Michała 

Frydryckiego oraz z okazji 9. urodzin Jagody Fry-

dryckiej, za rodziców oraz chrzestnych 

Nieszpory 
 - Z prośbą o opiekę Bożą, Matki Najświętszej,  

o dary Ducha św. i zdrowie dla Kingi Kaiser z okazji 

10. rocznicy urodzin 


