
„Brat twój był umarły.” Cud przejścia ze śmierci do życia, celebrowany w każdej 
Eucharystii, może stać się udziałem każdego z nas. Razem z Chrystusem możemy 

powstać do życia. Jeśli osłabła nasza wiara, wypaliła się nadzieja, miłość jest 
niewystarczająca, a zagubienie, lęk i niewola grzechu przesłaniają perspektywę 

wieczności, mamy dokąd powrócić. Jeśli podejmujemy decyzję o powrocie do Boga, 
Ojciec na nowo wzrusza się głęboko. 
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❖ Dzisiaj przypada 21 rocznica zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. 

Wspominając tamte tragiczne wydarzenia modlimy się o pokój dla całego świata,  

a szczególnie o zakończenie wojny w Ukrainie i opamiętanie dla wszystkich 
siejących nienawiść, śmierć i zniszczenie. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła i parafii. 

1. Dzisiaj odbywa się pielgrzymka do Sanktuarium NMP Uśmiechniętej w Pszowie. Zachęcamy  
do indywidualnego pielgrzymowania, z okazji 300-lecia Sanktuarium. 

2. Parafia w Golasowicach świętuje dziś odpust – nieszpory odpustowe o godz. 1500. 

3. W poniedziałek 12 IX obchodzimy Uroczystość NMP Piekarskiej, Głównej Patronki Archidiecezji. 
Zapraszamy na Mszę świętą poranną z nabożeństwem do Naszej Piekarskiej Gospodyni.   
● W tym dniu o godz. 1800 w salce odbędzie się spotkanie Akcji Katolickiej.  

4. We wtorek 13 IX przypada Dzień Fatimski. Zapraszamy o godz. 1800 na Wieczór Fatimski  
z Eucharystią w intencjach Czcicieli Matki Bożej, Różańcem (intencje można złożyć w zakrystii)  
i procesją Maryjną z Apelem na zakończenie. Prosimy przynieść świece z okapnikami. 

5. W środę 14 IX obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
● Zapraszamy na Msze święte rano i wieczorem. Można przynieść Krzyże i Krzyżyki do poświęcenia.  
   Dziękujemy Parafianom, którzy troszczą się o parafialne Krzyże przydrożne. 
● Również w środę 14 IX o godz. 1800 w salkach – pierwsze Spotkanie Bliższego Przygotowania  
   do Małżeństwa dla młodzieży po bierzmowaniu. Bardzo prosimy o obecność wszystkich uczniów  
   klas pierwszych ponadpodstawowych. 

6. W czwartek 15 IX przypada Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. 
● Po Mszy świętej porannej odprawimy nabożeństwo przy figurze Madonny Bolesnej na cmentarzu.  
   Zapraszamy do udziału. 

7. Także w czwartek 15 IX o godz. 1700 Msza święta w intencji dzieci, rodziców i Sióstr z Przedszkola  
Sióstr Służebniczek na rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego. 
● Po tej Eucharystii o godz. 1745 w kościele – katecheza dla dzieci i rodziców przygotowujących się  
   do Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej. 
● Natomiast o godz. 1830 w salkach rozpocznie się Katecheza Parafialna z Kręgiem Biblijnym.  
   Po niej krótkie spotkanie przy kawie i herbacie, a następnie w kościele modlitwa uwielbienia  
   z Adoracją. Zakończenie ok. godz. 2000-2015. Katechezy biblijne poprowadzą Katecheci Centrum  
   Formacji z Katowic. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych parafian i starszą młodzież. 

8. W III piątek miesiąca 16 IX zapraszamy na Mszę świętą poranną ku czci Miłosierdzia Bożego  
z nabożeństwem do Jezusa Miłosiernego. 
● O godz. 1630 Adoracja z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

9. W III sobotę miesiąca 17 IX o godz. 630 Różaniec Misyjny. 

10. ● Także w sobotę 17 IX w klasztorze Sióstr Służebniczek o godz. 1500 odbędzie się spotkanie  
   Wspólnoty Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego. 

11. W przyszłą niedzielę o godz. 900 Msza święta za śp. Ks. Prof. Stanisława Pisarka w rocznicę śmierci. 
● Także w przyszłą niedzielę 18 IX o godz. 1100 Uroczysta Msza święta z okazji Dożynek Sołeckich  
   i Parafialnych. Zapraszamy do licznego udziału nie tylko naszych rolników, gospodarzy,  
   sadowników i ogrodników, ale również wszystkich parafian, aby wspólnie pięknie podziękować  
   Bogu za tegoroczne plony oraz za trud wszystkich pracujących na roli. 
● W imieniu Pana Sołtysa prosimy rolników z ulic: Zjednoczenia, Leśnej, Rolników i Wspólnej  
   o przystrojenie kościoła, które rozpocznie się w sobotę o godz. 1400. 

12. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne oraz za ofiary do skarbon – na kwiaty, sprzątanie kościoła i cele charytatywne. 
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  
   i na potrzeby naszej parafii. 


