XXVI Niedziela Zwykła 1 października 2017
07:30 P.: Za ++ Jadwigę Kempa w pierwszą rocznicę śmierci, Rozalię i Piotra Kempa,
pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 K.: Za ++ Romana Kopyto, jego rodziców Franciszkę i Jana, rodzeństwo, Marię i Augustyna
Drzyzga, ich dzieci, dziadków, pokrewieństwo Kopyto i Drzyzga oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
10:00 S.: Za ++ Władysławę i Feliksa Zalicki, Jana oraz z rodziny Zalicki.
11:00 P.: Za ++ wiktorię i Józefa Dyla, Hildegardę i Jerzego Pach oraz pokrewieństwo.
14:00 P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Heleny i Maksymiliana Kubica z
okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz dla dzieci z rodzinami. (TD).
14:00 S.: Nabożeństwo Różańcowe.
15:00 P.: Nabożeństwo Różańcowe.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj obchodzimy XXIV Niedzielę Zwykłą. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na
Stolicę Apostolską, z przyszłej niedzieli w Pawonkowie na remont kościoła, w Kośmidrach na budowę
Kościoła, a w Solarni na inwestycje. Zapraszamy dzisiaj do Pawonkowa na Nieszpory o godz. 15.00.
2. We wtorek 19 września o godz. 18.00 zapraszam Radę Duszpasterską i Grupę Synodalną na
spotkanie w salce.
3. W sobotę 23 września zapraszamy o godz. 17.00 na Mszę Św. w intencji żyjących i zmarłych czcicieli
św. O. Pio oraz nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.
4. W niedzielę 1 października na Górze św. Anny pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych.
5. W niedzielę 1 października przed kościołem zbiórka na Caritas.
6. W niedzielę 15 października po Nabożeństwie Różańcowym zapraszamy do salki w Pawonkowie na
Spotkanie Społeczności Lokalnej - "Złota Jesień z Humorem i Piosenką" - w wykonaniu Krzysztofa
Wierzchowskiego, Magdaleny Pal oraz Bernadety Kowalskiej z Przyjaciółmi. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy z równoczesną wpłatą 10 zł. w zakrystii w Pawonkowie.
Zapowiedzi przedślubne: Grzegorz Czudaj z Kośmider i Martyna Czudaj zd. Gloc z Boronowa.
OŚRODEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RUSINOWICACH
Czcigodny Ksiądz Proboszcz i drodzy Parafianie z Pawonkowa, Solarni i Kośmider
Zbliża się koniec zbiorów z Waszych pól i ogrodów tradycyjnie jak co roku zwracamy się do
Was z gorącą prośbą o podzielenie się z nami tegorocznymi plonami. Złożone przez Was dary
pozwolą nam lepiej zatroszczyć się o wszystkie niepełnosprawne dzieci, młodzież oraz ich rodziców i opiekunów
przebywających na rehabilitacji w naszym Ośrodku. Zbiórkę darów w Waszej Parafii planujemy przeprowadzić w
dniu 10 października 2017r. - wtorek - godz. 10.30. Za wszystkie dary składamy już teraz serdeczne podziękowanie
zapewniając o modlitwie z niepełnosprawnymi w Ośrodku za wszystkich ofiarodawców.
Jak co roku prosimy o dary na rzecz ośrodka w Rusinowicach. Dary można będzie składać 10 października od
godz. 8.00 do 10.30 na probostwie w Pawonkowie i u państwa Weber przy ul. Podleśnej 27 w Kośmidrach oraz
koło kościoła w Solarni.

Sołtys wsi Pawonków zaprasza mieszkańców Pawonkowa na zebranie wiejskie w sprawie
podziału funduszu sołeckiego na rok 2018 w dniu 21.09.2017 o godzinie 18.00 w salce.
Dla dzieci. Rozwiąż zadanie, przynieś na Mszę Św. szkolną w tygodniu 25 - 29 września i wygraj nagrody.
Podkreśl o której godzinie gospodarz wyszedł po robotników aby pracowali w winnicy. Odpowiedź znajdziesz w
Informatorze.
4.00, 11.00, 6.00, wczesnym rankiem, pod wieczór, 12.00, 3.00, imię i nazwisko .................................
Dla dzieci. Rozwiąż zadanie, przynieś na Mszę Św. szkolną w tygodniu 25 - 29 września i wygraj nagrody.
Ile razy należy przebaczyć swemu bratu według nauki Pana Jezusa?
...........................................
imię i nazwisko .........................................................

Informator Parafialny

Rzymskokatolicka Parafia Św. Katarzyny

42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 6 t e l . 3 4 - 3 5 - 3 4 - 0 6 7
Solarnia ul. Strażacka 7a t e l . 3 4 - 3 5 - 3 0 - 3 3 6

Kancelaria Parafialna czynna w poniedziałki, wtorki i czwartki o godz. 17.45
Solarnia - Kancelaria Parafialna czynna po Mszach Świętych
Nr 38 i 39 /2017
17 i 24. 0 9 . 2 0 1 7
Ewangelia na dziś.
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?
Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego
ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa
upadł przed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym
sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien
sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go:
»Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki
nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten
dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja
ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.
Ewangelia na niedzielę 24 września
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który
wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i
posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł
do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około
godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i
zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im:
»Idźcie i wy do winnicy«. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i
wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jedenastej godziny i
otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z
nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy;
czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą
pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".

Intencje mszalne

XXIV Niedziela Zwykła 17 września 2017
07:30 P.: 1. Za ++ rodziców Mariannę i Jana Tyliba, 2 braci, 3 siostry, 3 szwagrów, Kazimierza,
Rozalię, Huberta i Irenę Golis, pokrewieństwo Tyliba i Golis.
2. Za ++ Henryka Migalskiego w 30-ty dzień po śmierci oraz pokrewieństwo z obu stron.
09:00 K.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Augustyna
Matysek z okazji rocznicy urodzin. (TD).
10:00 S.: Za ++ Franciszkę i Alojzego Biela, męża Jana, syna Artura, z rodziny Kompała.
11:00 P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla SM. Katarzyny Kubica z okazji
rocznicy urodzin.
15:00 P.: Nieszpory.
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poniedziałek 18 września 2017 - Święto św. Stanisława Kostki.
16:30 K.: (szkolna i młodzieżowa) Za ++ matkę Elżbietę Trzensisko w pierwszą rocznicę śmierci.
17:15 P.: 1. Za ++ rodziców Marię i Leona Korzeniewski, córkę Dorotę, zięciów Alojzego i Wilhelma,
synową Agnieszkę, z rodzin Korzeniewski i Krawczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ ojca i dziadka Henryka Frąckowiak w 7-mą rocznicę śmierci, żonę Krystynę oraz
pokrewieństwo z obu stron.
18:00 S.: Za ++ rodziców Pawła, Teklę, Michała, Agnieszkę, braci Józefa i Jana, wnuczkę Annę,
pokrewieństwo Piecka i Kukowka.
wtorek 19 września 2017
16:30 K.: Za ++ matkę Agnieszkę Polińską w pierwszą rocznicę śmierci oraz ojca Mariana.
17:15 P.: Nowenna do św. Katarzyny. msza Św. Za ++ ojca Eugeniusza Zemela, dziadków, babcie,
pokrewieństwo Zemela i Biernacki.
środa 20 września 2017 - Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon kapłana, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy.
07:00 P.: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 21 września 2017 - Święto św. Mateusza.
17:15 P.: (szkolna) Za ++ Annę, Walentego, Leona, Benona i Irenę Owczarek, matkę Barbarę,
Emmę, Franciszka, Norberta i Józefa Koza.
18:00 S.: Za + Teresę Krawczyk - intencja od Żywego Różańca.
piątek 22 września 2017
15:00 P.: Koronka do Miłosierdzia Bożego.
16:30 K.: Za ++ Augustyna Spik w pierwszą rocznicę śmierci, Ignacego i Teresę Jerominek, ich
rodziców, rodzeństwo oraz pokrewieństwo.
17:15 P.: Za ++ Jana Kandora, syna Eugeniusza, rodziców Kandora i Jendrzejczyk.
18:00 S.: (szkolna i młodzieżowa) Za ++ matkę Dorotę, ojca Józefa Brzezina, siostrę Różę, jej
męża Romana, z rodzin Brzezina i Psyk.
sobota 23 września 2017 - Wspomnienie św. ojca Pio.
14:30 S.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Kazimierza o zdrowie, bł. Boże i Dary
Ducha Świętego dla rocznego dziecka Szymona Jureczko, rodziców i chrzestnych.
15:00 K.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Marii i Jana
Jureczko z okazji 55-tej rocznicy ślubu oraz dla dzieci z rodzinami. (TD).
15:45 P.: 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny o zdrowie, bł. Boże i Dary
Ducha Świętego dla rocznego dziecka Łucji Joś, rodziców i chrzestnych.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny o zdrowie, bł. Boże i Dary
Ducha Świętego dla rocznego dziecka Aleksandry Boreckiej, rodziców i chrzestnych.
17:00 P.: 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Rozwity Wypych z okazji 75-tej
rocznicy urodzin. (TD). Nabożeństwo do św. O. Pio z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.
2. W intencji żyjących i zmarłych czcicieli św. O. Pio.
18:00 S.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Kazimierza z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Danuty i Marka Jureczko z okazji 19tej rocznicy ślubu.
XXV Niedziela Zwykła 24 września 2017
07:30 P.: Za ++ męża Zdzisława, jego rodziców, Edwarda i Stefanię Tyczyński, braci Karola i
Alojzego, bratowe, dziadków oraz pokrewieństwo.
09:00 K.: Za ++ Jana i Irenę Swoboda, Józefa i Halinę Zagała, Gintra Niemczyk, Leszka, Małgorzatę
i Bernarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:00 S.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Kazimierza z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinach Król i Pyka.
11:00 P.: W intencji żyjących i zmarłych Parafian, budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła.
15:00 P.: Nieszpory.
poniedziałek 25 września 2017 - Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa.
16:30 K.: (szkolna i młodzieżowa) Za ++ męża Benedykta Weber, jego rodziców, dziadków, ojca
Jerzego Maruszczyk, Zofię i Wiktora Potempa szwagierkę Lucynę oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
17:15 P.: (młodzieżowa) Za ++ Rozalię Kania w rocznicę śmierci, jej rodziców Agnieszkę i Ryszarda,
teściów Agnieszkę i Stefana, szwagrów, szwagierki, dziadków z obu stron, pokrewieństwo
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 26 września 2017
16:30 K.: Za ++ syna Jana Kopyto w rocznicę śmierci, jego ojca Leona, rodziców, dziadków,
pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17:15 P.: Nowenna do św. Katarzyny. Msza Św. Za ++ męża Józefa, rodziców Elżbietę i Franciszka
Fidelok, brata Pawła, Stefana i Gertrudę Słodczyk, braci Wawrzyńca i Wincentego z żoną
Haliną, dziadków, szwagrów, Antoniego Bednorz, Romana Śliwa, pokrewieństwo z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 27 września 2017 - Wspomnienie św. Wincentego a Paulo.
07:00 P.: Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Pluta, siostrę Marię oraz braci.
czwartek 28 września 2017 - Wspomnienie św. Wacława.
17:15 P.: (szkolna) Za ++ Jadwigę, Tadeusza i Mariana Golis, Ewę Pradela, Andrzeja Paludkiewicz,
dziadków z obu stron, pokrewieństwo Małek i Golis oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 S.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Kazimierza z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie Jureczko.
piątek 29 września 2017 - Święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela.
15:00 P.: Koronka do Miłosierdzia Bożego.
16:30 K.: Za ++ Michała i Agatę Smyła, 2 synów Pawła i Józefa, córkę Marię z zięciem, Jana, Marię i
Edwarda Ledwoń, pokrewieństwo Ledwoń, Smyła i Handle oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17:15 P.: Za ++ Helenę i Franciszka Swoboda, Leona Sojka, dziadków z obu stron, pokrewieństwo
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 S.: (szkolna i młodzieżowa) Za ++ członkinie Żywego Różańca z Róży pod wezwaniem MB
Niepokalnie Poczętej.
sobota 30 września 2017 - Wspomnienie św. Hieronima.
13:00 P.: Ślub: Tomasz Krupa i Roksana Knapik.
14:30 P.: Chrzest: Amelia Marscholl.
15:00 P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Magdaleny i Jerzego Siekiera z
okazji 50-tej rocznicy ślubu. (TD).
16:00 P.: Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty.
16:00 S.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Kazimierza o zdrowie, bł. Boże i Dary
Ducha Świętego dla rocznego dziecka Magdaleny Kuś, rodziców i chrzestnych.
17:00 P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Kacpra Ledwoń z okazji 2-giej
rocznicy urodzin.
18:00 S.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Kazimierza z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Cecylii i Franciszka Piecka oraz
Beaty i Michała Piecka z okazji rocznicy ślubu. (TD).
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