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SOBOTA 1.10. – Wspomnienie św. TERESY od Dzieciątka Jezus, dz. i dK. – I sobota m-ca
Ku czci M.B. w int. wynagradzającej za grzechy, które obrażają Jej Niepokalane Serce – od członków
Żywego Różańca oraz o błogosław. Boże w int. jubilatów z m-ca października: Krystyny
PRZEWOŹNIAK, Stanisława GĄSIOREK, Jadwigi THIELSCHER, Marii WESZKA, Ryszarda
MAZUR, (TD)
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. ++ rodziców Stefanię i Józefa, ++ dziadków z obu stron, kuzynkę Danutę, matkę chrzestną Anielę
2/. + Adama SIEROŃ i + Krzysztofa SIEROŃ
NIEDZIELA 2.10. - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
– Wspomnienie św. ANIOŁÓW STRÓŻÓW
+ ojca Szczepana w r. śmierci, ze wspomn. ++ mamy Anieli, męża Kazimierza, sióstr Anny i Krystyny,
brata Stanisława, bratowej Marianny, szwagrów Zygmunta i Franciszka, dusz w cz.cierp.
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Urszuli CIECIURA
++ Mirosławę i Franciszka TYTUŁA, z prośbą o dar życia wiecznego - od teściów Bożeny i Ryszarda
Szwajców
+ Alojzego MAKOSZ - od sąsiadów z ul. Ks. Szramka
Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i
błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. małż. Danuty i Jerzego BYWALEC w 40 r. ślubu oraz
o błog. B. dla ich synów Sławomira i Jacka z rodzinami (TD)
PONIEDZIAŁEK 3.10.
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. Do Tr.Przen. przez wstaw. św. Franciszka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. B.
i zdrowie w int. członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz o nowe powołania do Zakonu
2/. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Marty i Mikołaja, zięciów
Sylwestra i Ryszarda, ++ Kapł.
o radość życia wiecznego dla + ojca Pawła w r. śmierci
WTOREK 4.10. - Wspomnienie św. FRANCISZKA z Asyżu
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. ++ rodziców Bertę i Bernarda PTASZNY, Helenę i Emila CHLEBEK, ++ z rodzin FUCHS,
BIOLIK, LYSKO, ++ z pokrew.
2/. Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. MB Bolesnej o radość życia wiecznego dla + Genowefy
ŚCIERSKI w 40 r. śmierci, ze wsp. ++ jej rodziców Agnieszki i Pawła oraz ++ rodzeństwa
Do Tr.Przenajśw. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
Bożą, dary Ducha Św. i zdrowie w int. pani katechetki Renaty ZMARZŁY - od dzieci
wczesnokomunijnych
ŚRODA 5.10. – Wspomnienie św. FAUSTYNY Kowalskiej, dz.
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. + mamę Genowefę JEDYNAK w 5 r. śmierci, ze wspomn. + brata Bogdana
2/. ++ członków Żywego Różańca
+ żonę Barbarę PALOWSKĄ w 8 r. śmierci, ++ teściów, szwagra Henryka, ++ z rodzin RATKA,
DUŻY, PALOWSKI i dusze w cz.cierp.
CZWARTEK 6.10. – Wspomnienie dow. Św. BRUNONA, prezb. – I czwartek m-ca
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. Do Jezusa Chrystusa Najw. Kapłana o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i kontemplacyjne oraz w int. Kapłanów, Kleryka Pawła, Sióstr zakonnych i ich rodziców, służby liturgicznej
2/. ++ Fausta PAJONK, żonę Krystynę, córkę Beatę GROCHOWSKĄ, brata Jerzego, ++ rodziców
z obu stron
Do Tr. Przenajśw. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Kapłanów objętych modlitwą Apostolatu
„Margaretka” - prosząc o wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Św. i wierność Bogu oraz w int. tych
osób, które modlą się za kapłanów – o wytrwałość w modlitwie i błog. Boże
PIĄTEK 7.10. – Wspomnienie NMP RÓŻAŃCOWEJ - I piątek miesiąca
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. Ku czci N.Serca P.J. o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. Jego czcicieli oraz emerytów
i rencistów, ze wsp. zmarłych czcicieli

2/. + Błażeja KUREK - od rodzin Wesołowskich i Lewińskich
18.00 Do Najśw. Serca P. Jezusa o błogosławieństwo Boże dla dzieci, które w tym roku przyjęły wczesną i
I Komunię św. oraz ich rodziców – o gorliwość w praktykowaniu I piątków miesiąca
SOBOTA 8.10.
MSZA św. KONCELEBROWANA:
7.30 1/. Do Królowej Różańca Św. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog.
Boże oraz zdrowie w int. członków Żywego Różańca i ich rodzin
2/. Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. małż. Jana i Gabrieli w kolejną r. ślubu oraz
o dary Ducha Św. dla synów i wnuków
18.00 o radość życia wiecznego dla + brata Piotra KROCZEK, ++ rodziców Jadwigę i Ryszarda
NIEDZIELA 9.10. - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
– UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO – K I E R M A S Z
8.00
+ męża Henryka w 10 r. śmierci, ++ rodziców Almę i Sylwestra, teściów Stefanię i Czesława, ++ z
pokrew. z obu stron, + Ks. Mariusza i dusze w cz. cierp.
Uroczysta koncelebrowana dziękczynna Eucharystia
9.30
1/. Ku czci Trójcy Przenajśw. za wstaw. błog. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 27 rocznicę
poświęcenia Kościoła w int. Parafian, dobrodziejów naszego kościoła i parafii, ze wsp. ++ parafian
i dobrodziejów oraz zmarłych: Ks. Prob. Leopolda WOLFFA, Ks. Prob. Jana BRZOZONIA,
Ks. Prob. Jerzego GOPPKA, Ks. adiutora Michała KAŁUŻĘ i Ks. Piotra KORNASA oraz
wszystkich ++ Kapł.
2/. Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP i bł. O. Stanisława Kubisty z podziękowaniem za otrzymane łaski
w int. Wspólnoty Rodzin Domowego Kościoła i wszystkich rodzin naszej parafii, z prośbą o dary
Ducha Świętego i zdrowie oraz błog. Boże na każdy dzień
11.00 o radość życia wiecznego dla + ojca Piotra w 22 r. śmierci
12.30 + żonę Marię ZALEWSKĄ w 3 r. śmierci, ++ rodziców i teściów, dusze w cz.cierp.
17.00 ++ Emilię i Henryka ARENDARCZYK, Mariana BAJURĘ, ++ z pokrew., dusze w cz.cierp.
PONIEDZIAŁEK 10.10.
MSZA św. KONCELEBROWANA:
7.30
1/. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Gertrudy i Józefa, ich synów
Sylwestra i Stefana, córki Krystyny, zięcia Tadeusza i wnuka Edwarda
2/. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ mamy Elżbiety, taty Henryka,
++ dziadków z obu stron i ++ Kapłanów
18.00 Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla dusz w czyśćcu cierpiących
WTOREK 11.10. - Wspomnienie dow. św. JANA XXIII, papieża
MSZA św. KONCELEBROWANA:
7.30
1/. Do Tr.Prz. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże,
zdrowie i dary Ducha Św. w int. Jadwigi THIELSCHER w 75 r. urodzin oraz o błog. Boże dla
syna i całej rodziny (TD)
2/. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ męża Antoniego i syna Dariusza z ok. r.
ich śmierci, ze wsp. ++ zięciów Piotra i Marka
18.00 ++ żonę Lidię, ojca Mariana, teścia Jana, ++ dziadków z obu stron
ŚRODA 12.10. - Wspomnienie dow. błog. JANA Beyzyma, prezb.
7.30 Do Tr.Przenajśw. za wstaw. MBNP o uproszenie łaski wiary dla najbliższej rodziny
MSZA św. KONCELEBROWANA:
18.00 1/. Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. Klary GOLENIA z ok. urodzin, ze wsp.
+ męża Jana
2/. Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. członków Diakonii Modlitwy i ich rodzin
CZWARTEK 13.10. - Wspomnienie bł. HONORATA Koźmińskiego, prezb. – Dzień Fatimski
7.30 + Jerzego RYŚ - od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Laskowej
MSZA św. KONCELEBROWANA:
17.00 1/. Ku czci M. B. Fatimskiej w int. wszystkich żyjących i zmarłych fundatorów, budowniczych
i dobrodziejów naszego kościoła
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2/. Do Tr.Przen. przez wstaw. MBFat. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. Teresy z ok. urodzin oraz o błog. B. dla męża
i całej rodziny
PIĄTEK 14.10. - Wspomnienie dow. św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz.
- Dzień Edukacji Narodowej
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. + Jerzego RYŚ - od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Laskowej
2/. + Jerzego RYŚ - od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szk.-Przedszk. w Laskowej
+ Elżbietę PŁONKA w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron
SOBOTA 15.10. - Wspomnienie św. TERESY od Jezusa, dz. i dK.
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP i św. Franciszka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę i błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. Stanisława GĄSIOREK z ok.
85 r. urodzin oraz o błog. Boże dla żony Marii i synów z rodzinami (TD)
2/. Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. członków Zespołu Charytatywnego i jubilatek:
Ireny KASZA z ok. 75 r. ur. oraz Gabrieli KLOC z ok. 60 r. urodzin (TD)
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. + męża Andrzeja w 6 r. śmierci, ++ jego rodziców Martę i Ryszarda, brata Grzegorza
2/. + męża Edwarda w kolejną r. śmierci, ++ jego rodziców Krystynę i Tadeusza
NIEDZIELA 16.10. - Uroczystość św. JADWIGI Śląskiej, głównej patronki Śląska
- Dzień Papieski
O radość życia wiecznego dla + męża Józefa w 5 r.śmierci oraz ++ jego rodziców, teściów, brata,
szwagra
+ Alojzego MATUSZYŃSKIEGO w r. śmierci, ze wsp. ++ żony Teresy, syna Grzegorza i rodziców
Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. małż. Celiny i Janusza KOŁODZIEJ w 40 r. ślubu
oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami, ze wsp. ++ rodziców (TD)
Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP i Św. Aniołów Stróżów o opiekę i błogosławieństwo B. w int.
przyjmujących Sakr. Chrztu św. oraz w int. rodziców, chrzestnych i krewnych
+ Feliksa STĘPIEŃ - od Zespołu pracowników Katedry i Oddziału Klinicznego i Neurochirurgii
w Sosnowcu
PONIEDZIAŁEK 17.10. - Wspomnienie św. IGNACEGO Antiocheńskiego, bpa i męcz.
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. ++ mamę Łucję KEMPKA w kolejną r. śm., ojca Alojzego, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrew.
2/.
+ tatę Józefa KRAL ze wsp. 100 r. urodzin, + mamę Julię KRAL
WTOREK 18.10. - Święto św. ŁUKASZA, Ewangelisty
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. + Janusza KOZACZKĘ - od Danuty Rozkuszki z rodziną
2/. ++ ojca Alojzego, męża Jerzego, brata Jana, teściów Martę i Pawła, szwagra Jana, swata Józefa
Do Tr. Przen. przez wstaw. św. Łukasza o dalszą opiekę i błog. B., dary Ducha Św. oraz zdrowie w int.
Pracowników i Emerytów Służby Zdrowia: Przychodni Górniczej „Unia Bracka”, Przychodni
„Revital” i Centrum Rehabilitacji „Rehabilis”, ze wspomn. ++ pracowników
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ŚRODA 19.10. - Wspomn. dow. błog. Ks. Jerzego Popiełuszki, prezb. i męcz.
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. + Irenę GODULA w 5 r. śmierci, ze wsp. ++ Józefa, Marii i Grzegorza SIWY oraz Berty
i Czesława GODULA
2/. + Jerzego RYŚ - od rodziców i uczniów kl. I B Szkoły Podstawowej w Laskowej

18.00

Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę i błog. Boże, dary Ducha Św. oraz zdrowie w int. członków Bractwa św. Józefa i ich rodzin
CZWARTEK 20.10. - Wspomnienie św. JANA Kantego, prezb.
MSZA św. KONCELEBROWANA:

1/. ++ rodziców Marię i Michała
2/. ++ rodziców Jadwigę i Pawła GRZESICA, Małgorzatę i Alojzego SABUDA, dziadków z obu stron,
Joannę i Stanisława SABUDA, Mirosława PEŁKA, ++ swatów i ++ z rodziny
17.00 ++ córkę Halinę, wnuka Roberta, siostrzeńca Czesława,++ rodziców i dziadków, ++ z rodziny
PIĄTEK 21.10. - III piątek miesiąca
MSZA św. KONCELEBROWANA:
7.30
1/. + Katarzynę SZYMON ze wspomn. urodzin
2/. ++ teściów Helenę i Eryka, ++ rodzeństwo i ++ z rodziny
Do Tr. Przen. przez pośrednictwo MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
18.00 o dalszą opiekę Bożą, dary Ducha Św. i zdrowie w int. uczestników „Wieczoru Miłosierdzia” i ich
rodzin
SOBOTA 22.10. - Wspomnienie św. JANA PAWŁA II, papieża
MSZA św. KONCELEBROWANA:
7.30
1/.++ Jerzego w r. urodzin, jego żonę Adelę,++ rodziców i wszystkich bliskich z obu stron oraz++ Kapł.
2/. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + taty Romana BRAUHOFF w 8r. śmierci,
ze wsp. + mamy Marty, ++ z pokrew. i dusze w cz.cierp.
18.00
+ męża Ludwika, ++ siostry i szwagrów, ++ rodziców Marię i Stanisława, ++ z pokrew. z obu stron,
dusze w cz. cierp.
NIEDZIELA 23.10. - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - Światowy Dzień Misyjny
8.00
o radość życia wiecznego dla + Helenę JĄCZYK - od męża z rodziną
Do Tr.Prz. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże,
9.30
zdrowie i dary Ducha Św. w int. małż. Małgorzaty i Andrzeja ŁOBODA w 40 r. ślubu oraz o błog.
Boże dla córek z rodzinami (TD)
Do Tr.Prz. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże,
11.00 zdrowie i dary Ducha Św. w int. małż. Mirosławy i Jacka MUCHA w 25 r. ślubu oraz o błog. Boże dla
córki Dominiki i syna Szymona (TD)
12.30 Do Tr.Przen. przez wstaw. MBNP i Św. Aniołów Stróżów o opiekę i błogosławieństwo B. w int.
rocznych dzieci: ... oraz w int. rodziców, chrzestnych i krewnych
17.00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla + Marka MUSZER w dniu urodzin
PONIEDZIAŁEK 24.10. - Wspomnienie dow. św. ANTONIEGO Marii Clareta, bpa - Tydzień Misyjny
MSZA św. KONCELEBROWANA:
7.30
1/. + Jerzego RYŚ - od Moniki i Czesława Miś
2/. + Jerzego RYŚ - od Bożeny i Jana Orzeł
18.00
WTOREK 25.10. - Tydzień Misyjny
7.30 MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. + Jerzego RYŚ - od Jolanty i Krzysztofa Bukowiec
2/. + Jerzego RYŚ - od Bogusławy i Jana Rosiek
18.00 o radość życia wiecznego dla ++ mamy Wilmy, cioci Irmy oraz ++ z pokrew.
ŚRODA 26.10. - Tydzień Misyjny
MSZA św. KONCELEBROWANA:
7.30
1/. Do Miłosierdzia Bożego o miłość i pokój wieczny dla + taty Antoniego KUKUŁA ze wsp. 70 r. ur.
oraz dla + mamy Marii KUKUŁA i ++ dziadków Henryka i Edeltraudy KUKUŁA
2/. + Jerzego RYŚ - od Krystyny i Jana Grzegorzek
18.00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla + syna Szymona WITOS w 4 r. śmierci
Czwartek 27.10. - Tydzień Misyjny
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla + męża Krystiana JARCZOK
MSZA św. KONCELEBROWANA:
17.00 1/. + tatę Stefana SZARY
2/. ++ rodziców Gertrudę i Pawła KRYUT ze wsp. 2 r. śmierci oraz ++ z rodziny
PIĄTEK 28.10. - Święto św. Apostołów SZYMONA i JUDY TADEUSZA - Tydzień Misyjny
MSZA św. KONCELEBROWANA:
7.30
1/. + Jerzego RYŚ - od Marii i Augustyna Knurowskich
2/. + Jerzego RYŚ - od Marii i Andrzeja Biedroń
13.00 Ślub rzymski: HADULA - PASZEK
18.00 o radość życia wiecznego dla + mamy Hildegardy RZYCHOŃ w I r. śmierci i ze wsp. 90 r. urodzin
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SOBOTA 29.10. - Tydzień Misyjny
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. Do Tr.Prz. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże,
zdrowie i dary Ducha Św. w int. syna Pawła z ok. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny
2/. ++ rodziców Gertrudę i Jana MIKA oraz Rozalię i Alojzego USZOK
Do Tr.Prz. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże,
zdrowie i dary Ducha Św. w int. małż. Klaudii i Wojciecha KĄTNY w 10 r. ślubu oraz o błog. Boże dla
całej rodziny (CB)
+ mamę Marię ze wsp. urodzin, ++ ojca Zygmunta, męża Grzegorza, ++ dziadków z obu stron
NIEDZIELA 30.10. - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
+ Feliksa STĘPIEŃ - od Jerzego Stepień z żoną Marią i córką Katarzyną
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Heleny i Karola, męża Rudolfa,
teściów Augustynę i Szymona, ++ z pokrew.,++ Kapł., dusze w cz.cierp.
Do Tr.Prz. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże,
zdrowie i dary Ducha Św. w int. Krystyny w 85 r. urodzin
Do Tr.Prz. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże,
zdrowie i dary Ducha Św. w int. Adama PIECHACZEK w 50 r. urodzin (TD)
++ Konrada DOLINA w 35 r. śmierci, żonę Renatę, syna Artura, wnuka Arkadiusza, ze wsp.
++ rodziców
PONIEDZIAŁEK 31.10.
MSZA św. KONCELEBROWANA:
1/. + Jerzego RYŚ - od Justyny i Marka Majda
2/. + Jerzego RYŚ - od Lidii i Grzegorza Grzegorzek
za zmarłych w m-cu październiku:

