
Niedziela 

12.07.2020 

XV Niedziela Zwykła 

7:30 GREGORIAŃSKA (21): za + Halinę Hajdowską 

Za + Jakuba Miazgę w 3 rocznicę śmierci 

 

10:30 

transmisja 

Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Wiolety Wasik z okazji 30 rocznicy urodzin 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Henryka Kosior i Gabrieli Maciążek z okazji kolejnych rocznic 

urodzin a także w intencji całej rodziny 

12:00 

Za + Zygfryda Kandziora, ++ rodziców Kandziora i Motłoch, ++ teściów Otrębskich oraz ++ z pokrewieństwa 

Za + Hannę Ostrowską w 30 dni po śmierci (intencja od Zespołu Parafialnego „Caritas”) 

Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego 

oraz o ustanie szerzącej się epidemii 

16:00 Nieszpory 

17:00  Za ++ rodziców Paulinę i Józefa Motłoch, ++ Jana i Mariannę Motłoch, + Ewę Grabny oraz + Mariannę Kozłowską 

  

Poniedziałek 

13.07.2020 

Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

7:00  

Za ++ z rodziny Gradzielskich, Johanna, Heinrich, Theodor oraz Frydolin 

GREGORIAŃSKA (22): za + Halinę Hajdowską 

Za + Jerzego Tęcza (intencja od rodziny Urszuli i Jerzego Szczęch) 

18:00 
Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencjach zbiorowych (po Mszy św. różaniec i procesja) 

Za + siostrę Mariannę Królicką oraz + Stanisława Góralczyka i + Annę Kociuba 

Wtorek 

14.07.2020 

Uroczystość św. Kamila de Lellis, prezbitera, patrona miasta 

     7:00  

 

Za + Jana Achtelika w 30 dni po śmierci 

GREGORIAŃSKA (23): za + Halinę Hajdowską 

Za +Jerzego Tęcza (intencja od kolegi Wiesława Antosza z Lipnicy) 

18:00 

Za + Jana Zubkiewicza, + żonę Helenę oraz + syna Romualda 

Za + męża Henryka Tomczyka 

 

Środa 

15.07.2020 

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

      7:00 

 

GREGORIAŃSKA (24): za + Halinę Hajdowską 

Za ++ rodziców Annę i Ryszarda Nawrat oraz wszystkich ++ z rodziny 

 

18:00 

Ku czci świętego Józefa w intencjach zbiorowych  

Za + Zofię Smiech w 20 rocznicę śmierci 

 

Czwartek 

16.07.2020 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

       

      7:00 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Aldony Kowalskiej i jej rodziny 

GREGORIAŃSKA (25): za + Halinę Hajdowską 

18:00 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Marty Klajnert z okazji 90 rocznicy urodzin (TD) 

 

Piątek 

17.07.2020 

 

7:00 

 

 

Za + Małgorzatę Kołacz w 30 dni po śmierci 

GREGORIAŃSKA (26): za + Halinę Hajdowską 

 

18:00 

Za + męża Tadeusza Wiśniewskiego w 4 rocznicę śmierci, + syna Tadeusza Wiśniewskiego w 8 rocznicę śmierci 

oraz ++ z rodziny Zagłowek i Wiśniewskich 

Za ++ rodziców Janinę i Józefa Kościelniak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 

18.07.2020 

 

       7:00  Za ++ z rodzin Dragon i Skowronek 

GREGORIAŃSKA (27): za + Halinę Hajdowską 

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

       

18:00 

Za + Joachima Kaczmarka, ++ Antoniego, Stanisława i Józefa Chwiłka, + Romualda Korneckiego oraz 

+ Dietera Paździora  

Za + męża Stanislawa Biela w 21 rocznicę śmierci, + córkę Henrykę Kozioł w 20 rocznicę śmierci oraz 

++ rodziców z obu stron 

 

Niedziela 

19.07.2020 

XVI Niedziela Zwykła 

      7:30 Za + ojca Franciszka Syga, + żonę, ++ rodzeństwo oraz ++ rodziców z obu stron 

Za + Jerzego Tęcza w 30 dni po śmierci (intencja ofiarowana przez żonę i dzieci) 

 

10:30 

transmisja 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Marii i Jana z okazji 40 rocznicy ślubu 

     12:00 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Marianny z okazji 80 rocznicy urodzin oraz w intencji 

Stanisława z okazji 70 rocznicy urodzin 

GREGORIAŃSKA (28): za + Halinę Hajdowską 

15:00 
Msza św. z sakramentem CHRZTU ŚWIĘTEGO dzieci: Nikodema Kowalczyka, Mai Krasoń, Piotra Olczaka 

oraz w intencji rocznego dziecka: Leny Sztolsztener 

16:00 Nieszpory  

17:00  Za ++ rodziców Stefanię i Jana Menzel  

Za + Janinę Konopską w 21 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Konopskich i Kożeckich 



 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIV Niedziela Zwykła - 05 lipca 2020 r. 

 

Nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 

 

W poniedziałek w domu katechetycznym o godz. 17.00 spotkanie członków Żywego Różańca. 

 

Od poniedziałku do czwartku nasza parafia będzie gospodarzem FESTIWALU ŻYCIA 

dla młodzieży dekanatów zabrzańskich. Program na plakatach i facebooku parafialnym. 

Gorąco zapraszamy młodzież do udziału w popołudniowo-wieczornych spotkaniach od godz. 

15.00 i grze hybrydowej przygotowanej przez wspólnotę NINIWA z Kokotka. „Godzina Zero” 

– czyli spotkanie organizacyjne dzisiaj o godz. 19.00 w salce przy parkingu. Parafian 

zachęcamy do włączenia się w Festiwal Życia poprzez udział w Eucharystii o godz. 18.00 oraz 

nabożeństwie w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 19.15. Szczegółowe informacje u ks. 

Marcina Wojtczaka. 

 

W przyszłą niedzielę u OO. Kamilianów o godz. 12.15 suma odpustowa ku czci św. Kamila de 

Lellis, prezbitera, patrona naszego miasta.  

 

W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 9.15  

i o godz. 15.00 – oprócz Mszy św. chrzcielnej w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Wypada 

Msza św. w tygodniu o godz. 8.00, Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.  
 

Informujemy, że w lipcu i sierpniu, kancelaria parafialna czynna jest w poniedziałek, środę, 

piątek w godz. od 8.30 do 12.00 oraz w poniedziałek od 15.00 do 17.00. 

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Diecezji i Seminarium 

Duchownego. Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby parafialnej „Caritas”. 

Serdeczne „Bóg zapłać!” za składane ofiary. 
 

Koło Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zaprasza w sobotę, 11 lipca br., wszystkich 

słuchaczy i sympatyków Radia Maryja na 29 pielgrzymkę na Jasną Górę do Tronu Matki 

Bożej. Koszt pielgrzymki to 40 zł. Wyjazd sprzed kościoła św. Józefa o godz. 9.30.  
 

Parafia organizuje pielgrzymkę do sanktuariów diecezji zamojsko-lubaczowskiej, oraz 

do Sandomierza i na Święty Krzyż w dniach 31.07-02.08 br. Koszt przejazdów, noclegów 

i czterech posiłków 330 zł. 

 

Zachęcamy do udziału w pielgrzymce parafialnej do Raciborza, Turzy Śląskiej, Piszcza, 

Piotrowic Wielkich i Rud - 22 lipca (środa). Zapisy na pielgrzymki w kancelarii parafialnej. 



 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00 połączona 

z adoracją Najświętszego Sakramentu. 
 

Od 20 do 22 sierpnia odbędzie się kolejna diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę. W tym 

roku ma ona formę sztafety. Nasza grupa zabrzańska idzie w piątek 21. sierpnia z Tworoga do 

Boronowa. Szczegóły i zapisy w naszym mieście tylko w parafii św. Anny. Zapisy od 30.06 do 

9.08.2020 w godzinach urzędowania kancelarii. Ilość miejsc 150 osób. 

 

Kochanym parafianom i gościom życzymy Bożej opieki, sprzyjającej pogody, bezpiecznych 

podróży i dobrego wypoczynku. Bądźmy świadkami obecności Chrystusa w codzienności. 

 


