
 

 

O P
W Ewangelii Jezus na kilku przykładach pokazuje, że modlitwa jest niezawodna, gdyż 
niezawodny jest Bóg. Jedynie człowiek zawodzi. A ponieważ Bóg wiele uzależnia  
od współpracy człowieka, dlatego najpierw powinniśmy się zatroszczyć, byśmy sami 
byli wierni temu, o co prosimy. Byłoby bowiem niekonsekwencją prosić o coś słowami, 
a zaprzeczać temu czynami. I trudno oczekiwać, by Bóg traktował te prośby serio. 

 

Kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafii. 
Z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców o 15.45 będziemy 

święcić pojazdy przed kościołem. 
O 16.00 – Nieszpory Niedzielne.  
W dniu dzisiejszym ks. Mariusz Dronszczyk rozpoczyna posługę proboszcza  

w parafii św. Augustyna na Lipinach. Życzymy mu wielu łask Bożych. Pamiętajmy  
o nim w modlitwie. 

 

Wtorek 
O 17.40 – nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.  
 

I Czwartek miesiąca 
O 17.30 – nabożeństwo o powołania i uświęcenie duchowieństwa. Po nim – Msza 

św. w tej intencji od rodzin kapłanów pochodzących z naszej parafii. 
 

I Piątek miesiąca 
Poranna Msza św. w intencji rodzin naszej parafii. Po niej – nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu do 18.00. 
Od 17.00 – okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. 
Kolekta jest przeznaczona na rodzinę w Syrii, która wspiera nasza parafia. 
 

I Sobota miesiąca. 
O 7.00 – Różaniec prowadzony przez Piątą Różę Różańcową.  
O 7.30 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i za 

żywych i zmarłych członków żywego różańca św. 
Od 9.00 – odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii lub 

kancelarii. 
O 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 
 

Następny tydzień 
Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ.  
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”.   



 

 

 

K C
 

Do zakończenia wakacji Msze święte w naszej kaplicy będą sprawowane jedynie w 
niedziele i uroczystości o godz. 9.00 oraz w pierwsze piątki miesiąca  
o godz. 17.30.  

Zachęcamy do udziału w codziennych Mszach św. w kościele parafialnym  
na Goduli o godz. 7.30 i 18.00.  
Tam Msze św. w niedziele i uroczystości sprawowane są w godzinach: 7.00, 9.00, 

10.30, 16.30 i 20.30, a w dni powszednie tygodnia o godz. 7.30 i 18.00. 

 
Niedziela – 28 lipca – XVII Niedziela Zwykła 
Msza św. o godz. 9.00. Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej kaplicy. 

 

 Piątek – 2 sierpnia – I piątek miesiąca 

 O godz. 17.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a następnie okazja  

do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do spowiedzi.  

Msza św. o godz. 17.30. 
 

 Niedziela – 4 sierpnia – XVIII Niedziela Zwykła 

Msza św. o godz. 9.00. Kolekta przeznaczona na Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Śląskiego. 

 


