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Gazetka parafialna jest wydawana przez Parafię Św. Floriana w Zawadzie  
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej 

 

 

 

29 września 
 

 

 
 

 

W liturgii Kościoła 29. września świętujemy dzień Archaniołów:  
Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg powierzył specjalne misje wobec ludzi. 
Archaniołowie nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani są do świętych. W początkach 
chrześcijaństwa zbyt pochopnie oddawano cześć siedmiu Archaniołom, wymienianym  
w apokryfach żydowskich. Synody w Laodycei (361 r.)i w Rzymie (492 r. i 745 r.) zezwoliły, 
by otoczyć kultem liturgicznym tylko św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, ponieważ tylko 
o tych Archaniołach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym.  

Pierwsze miejsce wśród ARCHANIOŁÓW MA MICHAŁ (hebrajskie imię Mika'el 
znaczy: Któż jak Bóg), według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer 
zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów, wówczas św. Michał miał 
wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem "któż jak Bóg!". 

ARCHANIOŁ GABRIEL (imię znaczy tyle, co mąż Boży albo wojownik Boży), 
uważany jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Najpierw powiadomił Zachariasza  
o narodzinach Jana Chrzciciela, potem zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie 
Pana Jezusa. Wydarzenia te opisał św. Łukasz (Łk 1, 1-80). To Gabriel pojawił się również  
w snach św. Józefa, powiadamiając go najpierw o macierzyństwie Maryi, potem ostrzegając 
przed Herodem (Mt 2, 13) i wreszcie nakazując mu wrócić do Nazaretu (Mt 2, 19-20). 

ARCHANIOŁ RAFAŁ (hebrajskie imię Rafael oznacza Bóg uleczył), znany jest przede 
wszystkim z Księgi Tobiasza, w której czytamy, jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie 
podróży do Persji, a po powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest:  
"Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed 
majestat. 

MSZA ŚWIĘTA w tym dniu o godz. 800. 
Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy! 



 
 
 
 
 

INTENCJE MSZALNE 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - DOŻYNKI-„ŻNIWNIOK” 

Niedziela 

19 
września 

8.00 
 

 

10.30 
 

14.30 

15.00 

Msza św.: Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej Fatimskiej i Św. Floriana z podz.  
za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski   
dla Doroty i Pawła Lyra z okazji 35. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla całej rodziny 

Msza św.: Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz.  
za tegoroczne plony w intencji Rolników i Działkowiczów 

Nieszpory niedzielne 

Msza św.: W intencji Parafian 

Św. męczenników Andrzeja Kim Teagon i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

Poniedziałek 

20 
września 

18.00 Msza św.:  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Pawła i całej rodziny oraz  
za † żonę Gizelę 

ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 

Wtorek 

21 
września 

18.00 Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Antoniego Maziarz  
z okazji 25. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla rodziny 

 
Środa 

22 
września 

8.00 Msza św.:  
Za †† rodziców Elżbietę i Joachima Feliks oraz za †† z rodzin Lasonczyk i Feliks oraz  
za dusze czyśćcu cierpiące (x.MS) 

Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 

Czwartek 

23 
września  

17.00 
18.00 

Adoracja Najśw. Sakramentu 
Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Urszuli Wieczorek  
z okazji 70. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny 

 

Piątek  

24 
września 

17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie Marii i Gerarda Kurc 
oraz  rodzinach dzieci i wnuków 

 

Sobota 

25 
września 

13.00 
 
 
 

18.00 

Msza św. Sakrament Chrztu Świętego 
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla dziecka przyjmującego Chrzest 
Święty Rafał Marcel Antończyk oraz o Boże błog. dla rodziców i chrzestnych oraz  
o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża dla siostry Karoliny w 2 rocz. urodzin 

Msza św. niedzielna:  
INTENCJA WOLNA 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Niedziela 

26 
września 

8.00 
 
 

 
10.30 
 

 
14.30 

15.00 

Msza św.:  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Brygidy i Herberta  
oraz o Boże błog. w rodzinach dzieci 

Msza św.:  
W intencji Parafian z ulic: Zielona, Orzechowa, Kasztanowa,  Modrzewiowa, 
Akacjowa, Studzienna, Osiedlowa, Pod Lasem i Sosnowa (intencja od ks. proboszcza) 

Nieszpory niedzielne 

Msza św.:  
W intencji Parafian 

Jeżeli jesteśmy spokojni i cierpliwi, odnajdziemy nie tylko nas samych, „ 
ale także naszą duszę, a z nią – Boga (Św. O. Pio z Pietrelciny) 



INTENCJE MSZALNE 
Św. Wincentego a Paulo, kapłana 

Poniedziałek 

27 
września 

18.00 Msza św.:  
Za †† rodziców męża, ojca i dziadka Piotra Rohn, rodziców Agnieszkę i Stefana Gola, 
teściów Marię i Maksymiliana Rohn, 4 szwagrów i 2 szwagierki oraz †† z pokr.  
 

 
Wtorek 

28 
września 

18.00 Msza św.: 
Za † męża Konrada Błaszczyk w 10. rocz. śmierci i za †† rodziców z obu stron 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 
Środa 

29 
września 

8.00 Msza św.:  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Archaniołów z prośbą o oddalenie 
pandemii i Boże błog., powrót do zdrowia dla Chorych i Cierpiących Parafian 

Św. Hieronima, prezbitera i Dr. Kościoła 

Czwartek 

30 
września  

17.00 
18.00 

Adoracja Najśw. Sakramentu 
Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Edwarda Piontek  
z okazji 85. rocz. urodzin oraz za † syna Joachima (x.MS) 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Dr. Kościoła-I piątek miesiąca 

Piątek  

1 
października 

9.30 

17.30 

ODWIEDZINY CHORYCH  

Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży): 
W intencji Parafian i Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa 
I Nabożeństwo różańcowe (z poświęceniem różańców) 
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW- I sobota miesiąca 

Sobota 

2 
października 

8.00 
 

13.00 
 
 

15.00 
 
 

 
17.15 

18.00 
 

Msza św.:W intencji Parafian i Czcicieli Matki Bożej 
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny 

Msza św. Sakrament Chrztu Świętego 
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla dziecka przyjmującego Chrzest 
Święty Zofia Anna Kondziela oraz o Boże błog. dla rodziców i chrzestnych 

Msza św. Sakrament Chrztu Świętego 
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla dzieci przyjmujących Chrzest 
Święty: Laura Łucja Kurc i Marta Anna Datko oraz o Boże błog. dla ich rodziców i 
chrzestnych 
Nabożeństwo różańcowe 
Msza św. niedzielna:  
1. Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz 
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Natalie i Kamila Kornberg  
z okazji I. rocz. ślubu 
2. Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz 
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodzin Mika i Syga 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Niedziela 

3 
października 

8.00 
 
 
 
 
 

10.30 
 
 
 

 
15.00 

Msza św.:  
1. Za wszystkich żyjących  i za †† Członków Żywego Różańca 

2. Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz 
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Katarzyny i Tarsycjusza 
Kaźmierczuk oraz o Dary Ducha Świętego dla dzieci 

Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Sylwii i Marka Mateja z okazji 
10. rocz. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie i opiekę Anioła Stróża dla syna Michała   
z okazji urodzin i za † Marię Blacha  

Nabożeństwo różańcowe 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXV Niedziela Zwykla – 12.09.2021 

 

WIERNI MAJĄ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA W OBIEKTACH KULTU RELIGIJNEGO! 
KOMUNIA ŚWIĘTA MOŻE BYĆ PRZYJMOWANA DO UST I DO RĄK. 

 

 

 Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i ks. Biskupa  w naszym kościele podczas liturgii może 
uczestniczyć do 75% miejsc siedzących i stojących. Jest już także woda święcona w kropielnicach! 
 

 Dzisiaj przeżywamy XXV Niedzielę Zwykłą. Msze św. o godz. 800, 1030 i o 1500.  
W naszej Parafii obchodzimy uroczyście „DOŻYNKI-ŻNIWNIOK” – jest to podziękowanie za tegoroczne plony!  
Bóg zapłać za przygotowanie Korony żniwnej oraz dekoracji  kościele i przed kościołem oraz całej uroczystości i za wszelką 
życzliwość! Dziękczynne nieszpory dożynkowe o godz. 1430, a po nich - po korowodzie dożynkowym - zapraszam  
w imieniu organizatorów na Festyn Dożynkowy na boisko naszego LZS-u od godz. 1600 
 

 W środę (22.09) udajemy się na PARAFIALNĄ PIELGRZYMKA DO NYSY I GŁĘBINOWA  (m in. do Sanktuarium Św. Rity). 
Są jeszcze wolne miejsca! Zapisy do dziś w zakrystii! Wyjazd o godz. 1300 (z placu kościelnego), a powrót ok. 2200. 
 

 W czwartek (23.09) wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny. ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700. Zapraszam  
 

 W piątek (24.09) Eucharystia o godz. 1730, na którą zapraszam szczególnie dzieci i młodzież.  
Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów przed Sakramentem  Bierzmowania kl. VIII szkoły podstawowej  
i klasy I szkoły ponadpodstawowej. 
 

 W  przyszłą niedzielę (26.09) LICZENIE WIERNYCH uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św.! 
 

 REKOLEKCJE PARAFIALNE odbędą się od 7. do 10. listopada 2021 r. (niedziela- środa) i jest to ostateczny 
termin! Rekolekcje odbędą się po Jubileuszu 25. lecia poświęcenia naszego kościoła (31.10 br.-godz. 1030). 
Kaznodzieją rekolekcyjnym będzie ks. Eugeniusz Ploch, proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie.  
Będą to jednocześnie REKOLEKCJE SZKOLNE DLA  UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ.  
Już dziś zachęcam do wzięcia w nich udziału i proszę zanotowanie tych  dat w swoim kalendarzu obowiązków!  
 

 Polecam prasę katolicką: GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 6 zł)… i POSŁANIEC ŚW. FLORIANA.  
 

 

 „BÓG ZAPŁAĆ” WAM  ZA WSZELKIE DOBRO, OFIARY I ŻYCZLIWOŚĆ! 
* kolekta z dzisiejszej niedzieli- DOŻYKI (19.09) przeznaczona REMONT PARKINGU KOŚCIELNEGO (położenie kostki)! 
* kolekta w przyszłą niedzielę (26.09)   przeznaczona na potrzeby parafii 
* kolekta w niedzielę (03.10)    przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i konserwacja zabytków sakralnych 
 

NR KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII: 17 1240 5178 1111 0010 5770 2071 
 

 

 
 

XXVI Niedziela Zwykla – 26.09.2021 
 Dzisiaj przeżywamy XXVI Niedzielę Zwykłą. Msze św. o godz. 800, 1030 i o 1500 (po raz ostatni!) 

Nieszpory niedzielne o godz. 1430. 
 

 W czwartek (30.09) ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700. Zapraszam do modlitwy… 
 

 W I piątek miesiąca (01.10)  rozpoczynamy PAŹDZIERNIK – MIESIĄC NMP RÓŻAŃCOWEJ!  
Eucharystia w intencji Parafian i za Czcicieli NSPJ o godz. 1730 na którą szczególnie zapraszam dzieci i młodzież,  
a po Mszy św. I Nabożeństwo różańcowe z poświęceniem różańców z Litanią do NSPJ. 
Szczególnie zapraszam dzieci klasy III szkoły podstawowej („komunijne”) wraz z rodzicami. 
OKAZJA DO SAKRAMENTU POKUTY od godz. 1645. ODWIEDZINY CHORYCH od godz. 93o. 
 

 W I sobotę miesiąca (02.10) wspomnienie Aniołów Stróżów. Eucharystia o godz. 800, a po niej nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP oraz spotkanie dla Dzieci Maryi oraz kandydatek do Dzieci 
Maryi (z siostrą Joanną). Nabożeństwo różańcowe o godz. 1715 (przy wystawionym Najśw. Sakramencie wraz  
z modlitwą w sobotni wieczór).  
Zapraszam do tej pięknej modlitwy dorosłych, a zwłaszcza młodzież i dzieci. 

 Dzieci - Przedszkolaki i ze Szkoły Podstawowej - za uczestnictwo w tych nabożeństwach otrzymywać będą obrazki  
do  planszy różańcowej -Różaniec z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim i bł. M. Różą Czacką- i zadaniem na każdy dzień.  

 Dzieci, które nie mogą w jakiś dzień przyjść w tygodniu na różaniec, to zapraszam w sobotę lub niedzielę! 
 ZA ODMÓWIENIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI!  

 

 OGŁOSZENIE:   

W środę (29.09) w większości ulic naszej miejscowości nastąpi przerwa w braku wody od godz. 900 do 1200. 

Wasz proboszcz - ks. Mariusz Sobek 


