
 

 

„Jezus widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, Jego uczniowie podeszli do Niego. Wtedy zaczął nauczad: 

Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy 

Królestwo Niebios. Błogosławieni zasmuceni, bo oni 

doznają pociechy. Błogosławieni łagodni, bo oni 

odziedziczą ziemię. Błogosławieni głodni i spragnieni 

sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, bo oni doznają miłosierdzia. 

Błogosławieni czystego serca, bo oni zobaczą Boga. 

Błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą 

nazwani synami  Boga. Błogosławieni, którzy są 

prześladowani za sprawiedliwe postępowanie, bo do 

nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy z Mojego powodu będą wam ubliżad, 

prześladowad was i mówid kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, gdyż wielka 

jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami. ”  

(Mt 5, 1-12)  

 

 

HARMONOGRAM MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU 

LISTOPAD 2017R. 

 
„Święta i zbawienna jest myśl modlid się za umarłych, aby byli od grzechu 

uwolnieni” 

 

01.11.2017r.  Środa – Uroczystość Wszystkich Świętych 

godz. 10:00 –  Msza św. Czeladź cmentarz komunalny; kaplica - wypominki  

godz. 12:00 – Msza św. Będzin cmentarz komunalny; kaplica 

godz. 15:00 – Msza św. Strzyżowice cmentarz komunalny; kaplica 

 

02.11.2017r. Czwartek – Dzień Zaduszny 

godz. 15:30 – Msza św. za śp. Bronisławę Jarecką zam. Rodzina Trzęsimiech i 

Agnieszka Jarecka z Rodziną; wypominki 

 

05.11.2017r. Niedziela 

godz. 09:00 – Msza św. za śp. Adam Sobieraja (13) zam. Żona z Córkami 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Wiesława Ciemnieckiego (4) zam. Żona z Rodziną 

godz. 12:00 – Msza św. zbiorowa za śp. zmarłych w m-cu Październik 

 



 

11.11.2017r. Sobota 

godz. 9:00 – Msza św. urodzinowa (60 rocznica urodzin) Siostry Bożeny Szczagiel 

zam. Dzieci 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Ryszarda Bączkowskiego zam. Żona z Rodziną 

 

12.11.2017r. Niedziela 

godz. 9:00 – Msza św. za śp. Honoratę Trzcionka zam. Wnuczki Ewelina i Aneta z 

Rodzinami, Sąsiedzi z ul. Kochanowskiego w Górze Siewierskiej 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Leszka Sakowskiego (20) zam. Córki z Rodzinami 

godz. 12:00 – Chrzest Św. Tymoteusza Juliana Fabiś 

 

19.11.2017r. Niedziela 

godz. 9:00 – Msza św. za śp. Wiesława Jeż (1) zam. Żona z Córką i Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Bronisławę Jarecką zam. Rodzina Piekarskich z Góry 

Siewierskiej i Koło Gospodyo nr 2 

 

26.11.2017r. Niedziela 

godz. 9:00 – Msza św. za śp. Andrzeja Stodółkiewicza zam. Żona Jadwiga 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Bożenę Bandura (1) zam. Szwagier Henryk z Rodziną 

 

 

 

W pozostałe dni poza powyższym kalendarzem Msze Św. zgodnie z ogłoszeniami 

bieżącymi. 

Serdecznie pozdrawiam w Panu Naszym Jezusie Chrystusie - Szczęśd Boże 


