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 „Pos łan i  w  pok o ju  Chry s tusa ”  - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2022 
 

XXIX Niedziela Zwykła – Wytrwała modlitwa służy nawiązaniu głębszej relacji z 
Bogiem, umacnia wiarę i rodzi owoce miłości” (KKK 2614) 

 

Słowo Boże: Wj 17,8-13; 2 Tym 3,14-4,2; Łk 18,1-8   

 „XXII Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i środo-
wiskach polonijnych na całym świecie 16 października 2022 pod 
hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa 
i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 
6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu 
jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, 
która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru 
Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej 

wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia”.  
 

Na wesoło: - Panie doktorze jest pan geniuszem. Po zastosowaniu zapisanego mi leku 
ustąpiły wszystkie dolegliwości – mówi zadowolony pacjent. 
- Mój drogi panie, proszę pogratulować farmaceucie. To on wykazał się prawdziwym ge-
niuszem – stwierdza lekarz. 
 Czemu pan tak twierdzi? – dopytuje pacjent. - Bo ja tylko próbowałem rozpisać długopis… 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  
 

1. Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe i błogosławieństwo sakramentalne. 
    Zachęcam wszystkich do modlitwy różańcowej, odmawianej w kościele lub w domu. 
2. Osoby, które chciałyby pomóc w pracy (np. budowa nowego chodnika),  proszę wcze-
śniej o kontakt, osobiście lub telefonicznie, by ustalić szczegóły.  

   Zapraszam w poniedziałek do pracy od godz. 9.00 – 13.00 (z przerwą na kawę).  
3. W poniedziałek, w salce,  o godz. 18.45 – 19.30: 
                                    katecheza dla dorosłych – 2. „Co możemy powiedzieć o Bogu?” 
    Spotkanie biblijne (dla wszystkich chętnych), będzie w następny poniedziałek.  
4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30). 
      16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
       16.30 – różaniec z udziałem wszystkich dzieci (3 część - tajemnice bolesne) 
      19.30 – 21.00: dekanalne spotkanie młodzieży (młodszej i starszej) 
   Młodzież bardzo zapraszam na to spotkanie, którego będziecie gospodarzami.  
   Rozpocznie się ono w piątek o 19.30 w naszym kościele, a zakończy ok. 21.00.  
   Dla kandydatów, będzie to kolejny etap przygotowania się do bierzmowania. 
5. W sobotę: o godz. 16.30 – różaniec,  od godz. 17.00 – 17.45:  adoracja Pana Jezusa.  
6. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2023 r.: 
         - do końca października - intencje rocznicowe i jubileuszowe  
                       (najbardziej uroczysta Msza św., to niedzielna suma o godz. 10.30)  
         - od 3 listopada - wszystkie inne intencje. 
7. Spowiedź św.: zasadniczo 30 min. przed różańcem, a w sobotę od godz. 17.00 – 17.30. 
8. Kolekty: 16 października - na potrzeby parafialne. 
                  23 października - na misje 
  „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.  
   Puszka: 16 października - Na Fundację Nowego Tysiąclecia. 
9. Dzisiaj można nabyć papieskie kremówki, przygotowane    
     przez Marlenę Bonkosz, Izabelę i Adama Tkocz, Joannę Wancke, Iwonę Uliczka  
     i ich pomocników: Annę Lenort, Kasię i Marka Tkocz  oraz Helenkę Bonkosz.  
     Dochód z ich sprzedaży zasili budżet parafialny. Źyczę smacznego. 
10. Podziękowanie dla  pracujących przy kościele.  
      Byli to: Gerard Wicher, Antoni Wicher, Tadeusz Bandzerewicz, Hubert Sznajder,  

                  Alicja i Grzegorz Tutak, Zygmunt Łątka i Patryk Lenort. 
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Badanie statystyczne 
09.10.2022 

Obecni w kościele Komunia św. 
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

Sobota 18.00 25 40 7 28 
Niedziela   8.00 26 50 10 36 
Niedziela 10.30 64 75 28 35 

Razem 
115 165 45 99 

280 144 Dziękuję osobom z Rejonu 34. (Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30)  
za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
16 – 22 października 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
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Złota myśl tygodnia: „Bojaźń Boża to pamięć o Bogu, troska, by Go niczym nie obrazić.  
   Bojaźń Boża to mocne zmotywowanie, by rozeznawać i wypełniać wolę Bożą.  
   To było u podstaw życia i pięknego owocowania życia św. Jadwigi”     bp Andrzej Czaja 

 

M.: 18.00 – za ++ Huberta Sapok, syna Jana, rodziców Sapok i Nogielski,  
           2 siostry, brata, ks. Arkadiusza, szwagierki Zofię, Magdalenę, Marię i Klarę,  
           4 szwagrów ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcu cierpiące. 
 

XXIX Niedziela Zwykła – 16 X 2022              XXII Dzień Papieski - FDNT    
Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska               

        7.30 – 7.55: spowiedź św.,  7.45 – wprow. do rozważania Ew. 
M.:  8.00 – za + męża Henryka Wistuba,  

    ++ rodziców Jadwigę   i Józefa Wistuba  
   oraz rodziców Stefanię i Franciszka Grabelus. 

        10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprow. do rozważania 
Ew.  
M: 10.30 – za ++ teściów Henrykę i Bogusława Dziekan. 
 

     15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne  
 

Poniedziałek (17 X) – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
                   

             17.00 – 17.25: spowiedź św., 17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ męża Alfreda Torka, syna Piotra i z pokrewieństwa. 
 

18.45 – 19.30: katecheza dla dorosłych (w salce) – „Co możemy powiedzieć o Bogu?”. 
 

Wtorek (18 X) – św. Łukasza Ewangelisty 

 

       17.00 – 17.25: spowiedź św., 17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk, 3 braci, 3 bratowe,  
          rodziców Reginę i Ryszarda Wicher, brata Ryszarda i ++ z pokrewieństwa. 
 

Środa (19 X) – dzień powszedni 
 

 7.00 – 7.25: spowiedź św., 7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ rodziców i teściów Marię i Władysława Gnot, Helenę i Stanisława 

Zdyb, szwagra Edwarda Żyła oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w cz. c. 

Czwartek (20 X) – św. Jana Kantego, prezbitera 
            17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ żonę Wandę Blania, syna Aleksandra, rodziców Magdalenę i Józe-

fa, ojca Mariana, siostrę Monikę, 3 szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
 

Piątek (21 X) – dzień powszedni                          

     15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 

      16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 - różaniec z udziałem wszystkich dzieci (3. część - tajemnice bolesne)

*17.00 – 17.25: spowiedź św.
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Alojzego Przybyła,         

          Annę i Stefana Kuklewskich oraz brata Wiesława. 
Dekanalne spotkanie młodzieży (młodszej i starszej): 19.30 – ok. 21.00 

 

Sobota (22 X) – św. Jana Pawła II, papieża            

             7.30 – 7.55: spowiedź św. i  różaniec   
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

     16.30 – różaniec 
     17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa,  
     17.00 – 17.30: spowiedź św., 17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia  

 17.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ męża Joachima Rapp, mamę Władysławę Poskart,  

              teściów Martę i Alfreda oraz Marię i Alfonsa Stepa.
 

Niedziela Misyjna – 23 X 2022       Rozpoczyna się Tydzień Misyjny                        

    7.30 – 7.55: spowiedź św.,  7.45 – wprow. do rozważania Ew. 
       8.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych: 
1) w int. Papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja i biskupa Rudolfa,
2) za ++ ks. prałata Franciszka Duszę), ks. prob. Józefa Skowronka,

ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,
3) za ++ s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek,

s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch,
4) w int. dobrodziejów naszej parafii,
5) w intencji pracujących za granicą,
6) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach,
7) o pokój na świecie,
8) za uchodźców i prześladowanych za wiarę,
9) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego,
10) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,
11) za seniorów i emerytów,
12) za wszystkich chorych i cierpiących,
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).
 

        10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprow. do rozważania Ew. 
M: 10.30 – w int. Adama i Rity Ficek (z okazji rocznicy ślubu), z podz. za o. łaski,  

z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
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      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalnest
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