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Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 7. 09. 2020 – św. Melchiora Grodzieckiego, kapł. 

18. 00 Za + męża Józefa Witola, ++ synów Huberta i Benjamina, za ++ dziadków z 

obu stron, krewnych i d.op. 

 Wtorek 8. 09. 2020 – Narodzenie NMP - święto 
18. 00 Za ++ rodz. Jadwigę i Piotra Okos, córki, synów, zięciów i Joachima Świerc 

oraz d.op. 

 Środa 9. 09. 2020 – św. Piotra Klawera, kapł. 
18. 00 Za + matkę Jadwigę Świerc, ojca Ludwika, pokr. i d.op. 

 Czwartek 10. 09. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Marię Buchta, za ++ rodziców i rodzeństwo 

12. 30 Ślub i Msza św. Mariusz Chałupnik i Ewelina Laxy 

18. 00 Za + Eugeniusza Gruca, ++ Marię i Rocha Gruca, ++ Annę i Józefa Nytko, 

Stanisława Nytko, za + Zofię Flis, pokr. i d.op. 

 Piątek 11. 09. 2020  
17. 45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + matkę Irenę Prokop i za 

męża Edmunda 

 Sobota 12. 09. 2020 – Najświętszego Imienia Maryi 
15. 00 Ślub i Msza św. Diego Escutia Ramirez i Ewa Mikołajczak 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Doroty  

- Za + Feliksa Piechota w 13 r. śm., za ++ rodziców i rodzeństwo  

- Za ++ Martę i Piotra Piechota, ich ++ synów Pawła, Ditra, Helmuta i Feliksa, 

++ zięciów Ryszarda i Kazimierza, ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Teresę Mika z ok. 85 r. ur.  

- Za + Jana Mika, za ++ rodziców, teściów, szwagra Józefa i d.op.  

- Za + Kazimierza Elceser z ok. rocznicy urodzin  

- Za + Ewę Lewicką w 30 dz. po śm. i za ++ rodziców 

 Niedziela 13. 09. 2020 – XXIV Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Edmunda Nowickiego w rocznicę śmierci, za ++ rodziców i krewnych  

10. 30 Za + Romana Roczek w rocznicę śm., za ++ rodziców i teściów   

16. 00 Nieszpory   

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w pew. int. z ok. 91 rocznicy urodzin, za dzieci, wnuki, prawnuki i za + 

męża Gerharda 

20. 00 NABOŻEŃSTWO  DO MATKI  BOSKIEJ  FATIMSKIEJ (z czytaniem 

zalecek) 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na bieżące utrzymanie kościoła w 

kwocie 4. 031 zł i 84 gr. i za kwiaty ofiarowane do naszej świątyni  

2. We wtorek (8. IX) święto Narodzenia NMP  

3. Góra św. Anny: czwartek – niedziela: uroczystości odpustowe ku czci 

Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi  

4. W tak zwanym Białym Tygodniu dzieci komunijne uczestniczą każdego dnia do 

soboty włącznie we Mszy św. wieczornej o godz. 18.00  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

6. W przyszłą niedzielę o 20.00 zapraszam na Nabożeństwo Fatimskie  

7. Dnia 24 września (czwartek) o godz. 11.00 będzie zbiórka tzw. elektrośmieci  

8. W najbliższym czasie można zamawiać sobie intencje na przyszły rok, na 

pierwszym miejscu jubileusze, Msze rocznicowe, roczki itd. (Już posiadam 

zeszyt intencji na przyszły rok)  

9. W niedzielę 13 września jest wyznaczona zbiórka do puszek na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 6 września o godz. 13.30 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LZS Adamietz Kadłub 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 

usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo 

dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych 

nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 

poganin i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić 

będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj 

albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, 

wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie 

pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak 

siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym 

wypełnieniem Prawa. 



Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 
Tak mówi Pan: 

«Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z 

mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego 

powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z 

jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego 

śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi 

i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś 

ocaliłeś swoją duszę». 

 

Nie bój się powiedzieć “wierzę” 

nie wstydź się zaśpiewać “kocham”. 

Przyjmij Boga do serduszka swego 

to dla duszy Twojej pokarm. 

Złóż ładnie rączki przed sobą 

i wznieś oczka do nieba, 

od dziś Jezus Chrystus jest z Tobą, 

bo w Tobie zamieszkać mu trzeba. 

 

 Patron tygodnia: św. Melchior Grodziecki 

Św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik urodził się w szlacheckiej rodzinie herbu 

Radwan, w Cieszynie w 1582 roku. Po skończeniu szkoły średniej u jezuitów w Wiedniu 

wstąpił do tegoż zgromadzenia. Po nowicjacie odbył praktykę nauczycielską w kolegium 

jezuickim w Brnie, a potem w Kłodzku. W 1614 roku przyjął święcenia kapłańskie. Został 

mianowany kaznodzieją w Pradze, a następnie kapelanem wojskowym w Koszycach. 

Podczas prześladowania katolików w Czechach, kiedy Koszyce zajęło wojsko Jerzego 

Rakoczego, pochwycono św. Melchiora oraz dwu innych kapłanów. Poddany okrutnym 

torturom, poniósł męczeńską śmierć 7 września 1619 roku razem ze Stefanem Pongraczem, 

Węgrem, jezuitą i Markiem Kriżem, Chorwatem, kononikiem ze Strzygonia. Pochowano ich 

w okolicy Koszyc, następnie przeniesiono do kościoła sióstr urszulanek w Tyrnawie. 

Beatyfikowani przez Piusa X (1905). 

Patron archidiecezji katowickiej. 


