
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

PONIEDZIAŁEK 25.07.2022 – Święto Św. Jakuba Apostoła.  
17.30 – Za ++ Martę Rurańską (20r.śm.), męża Pawła, Grzegorza Taul ++ z rodzin Filipczyk, Golaś, 

Klyta i Piontek.  

WTOREK 26.07.2022 - Wspomnienie św. Anny, matki NMP, patronki diecezji gliwickiej.   
17.30 – Za ++ Alfonsa Wawrowicz (10r.śm.), syna Marka, Ewę i Stanisława Wawrowicz, Marię  

i Franciszka Szreter, syna Pawła, dwie córki Elżbietę i Martę, trzech zięciów Pawła, 
Rudolfa, Pawła, ++ z rodzin Wawrowicz i Szreter.  

ŚRODA 27.07.2022 – Wspomnienie św. Joachima, ojca NMP. 
07.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

błogosławieństwo i zdrowie dla Alojzego Langer z okazji 80-tej rocznicy urodzin.  

CZWARTEK 28.07.2022 
17.30 – Za ++ Józefa Więcek (8r.śm), rodziców, teściów, Adolfa, Agnieszkę, Wincentego, 

Edeltraudę Więcek, Otylię i Helmuta Kwieciński, Józefa, Stefana, Elżbietę Zok, Arnolda 
Kabus, Annę i Józefa Kadłubek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

PIĄTEK 29.07.2022 – Wspomnienie Św. Marty, Marii i Łazarza.  
17.30 – Za ++ Marię Breguła (1r.śm.), Gerarda Breguła, Agnieszkę Bugiel, Rolanda Ochman, 

Romana Trzepizur, Klarę Ślimok, Irenę Macherską, Stefanię i Horsta Segiet, ++ kapłanów i 
dzusze w czyśćcu cierpiące.  

SOBOTA 30.07.2022 
08.00 – Okazja do spowiedzi dla chorych. 
09.00 – Msza Św. w intencji chorych, niepełnosprawnych oraz seniorów naszej parafii. 
17.30 – 1) Za ++ rodziców Elzbietę i józefa Rzeźniczek, ++ rodziców z obu stron, synową Ksymenę 

Rzeźniczek, Krystynę Ślimok, ++ z pokrewieństwa.  
2) W intencji rocznego dziecka Polii Sirek, jej rodziców i chrzestnych.  
3) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz zdrowie dla Romana Skop z okazji 91 rocznicy urodzin. 

NIEDZIELA 31.07.2022 
07.30 – Różaniec.  
08.00 – Za ++ Ignacego Rzeźniczek (pam. ur.), rodziców, teściów, braci, siostry, szwagrów, 

szwagierki, dziadków z obu stron ++ z pokrewieństwa.  
11.00 – 1) Za Parafian.  

 2) W intencji żyjących oraz ++ Członków Różańca.  
16.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Róży Kożuch z okazji 60-tej 
rocznicy urodzin oraz zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

W poniedziałek (25 lipca) – Święto Św. Jakuba Apostoła 

„Daj mi usłyszeć Twój głos…” pod takim hasłem parafia NSPJ w Koszęcinie organizuje spotkanie 
integracyjne dla wszystkich, którzy czują się duchowo młodzi. W środę 27 lipca, początek o godz. 
9.30 w Koszęcinie przy kościele. Zachęcam serdecznie zwłaszcza młodzież, aby na parę godzin 
rozstała się z komputerem i wzięła udział w tym radosnym wydarzeniu. 

Odwiedziny chorych przed odpustem odbędą się w czwartek i piątek od godz. 9.00. Chorych 
proszę zgłaszać w zakrysqi.  Nie będzie odwiedzin na początku sierpnia.  

W sobotę (30 lipca) o godz. 9.00 zostanie odprawiona dodatkowa Msza Św. w intencji chorych, 
niepełnosprawnych oraz seniorów naszej parafii, w czasie której zostanie udzielony sakrament 
chorych. Po Mszy Św. zapraszam uczestników na poczęstunek do salki „U Św. Jakuba”.  
Od godz. 8.00 okazja do spowiedzi dla chorych. 
Po Mszy Św. wieczornej z okazji dnia św. Krzysztofa błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów.  

W przyszłą niedzielę (31 lipca) będziemy obchodzić Uroczystość Odpustową ku czci św. Jakuba 
Starszego Apostoła. 
Sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi o. Jozafat Gohly 
OFM z Wrocławia. O. Jozafat przyjedzie z nową książką swojego autorstwa poświęconą 
Georgowi Mitschke autorowi m.in. wystroju naszego kościoła. Koszt nabycia książki 30zł.  

Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek po Mszy Św.  

W tym tygodniu wyjątkowo do sprzątania kościoła zapraszam mieszkańców Ligoty  
z ul. Sportowej, Polnej oraz K. Miarki (prawa strona) w piątek o godz. 18.00 oraz w tym samym 
czasie chętnych Parafian do wysprzątania obejścia kościoła przed odpustem. 

Serdecznie dziękuję za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę.  
Bóg zapłać za modlitwy i złożone ofiary. 

Ks. Rudolf Badura  
Proboszcz.  

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 
Adrian Hadzik z Babienicy i Paulina Urbanik z Kamienicy                              (zapowiedź    II) 
Jakub Brdąkała z Ligoty i Weronika Lepianka z Mesznej                                (zapowiedź    II) 
Roman Duda z Woźnik i Monika Klabis z Lubszy                                              (zapowiedź     I)


