
 Dziś Trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Szczególnie zachęcamy do udziału w nabo-
żeństwach wielkopostnych: Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, także w formie online. 
Przypominamy, że przez pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami odpustu.  Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przezna-
czona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
 Zapraszamy dziś o 15.45 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, natomiast w 

piątki na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 z modlitwą za zmarłych zale-
canych. Dodatkowa Droga Krzyżowa odprawiona będzie w piątek po mszy porannej. 
W tygodniu zapraszamy na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o 
godz. 8.00. W sobotę nabożeństwo różańcowe poprowadzą róże różańcowe od nr 26 
do 30. Od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi 
i adoracji.  
 Przypominamy, że następne odwiedziny duszpasterskie chorych odbędą się w 

dniach: 26 i 27 marca, czyli przed Niedzielą Palmową. W sobotę 13 marca obcho-
dzimy 8. rocznicę wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o nim w modlitwach. 
Przyszła niedziela – to czwarta niedziela wielkanocna zwana LAETARE czyli nie-
dzielą radości, bo Kościół raduje się z obfitości łask płynących z chrztu i eucharystii.  
 Serdecznie dziękujemy Parafianom za poważne traktowanie ograniczeń pan-

demicznych. Na ten fakt szczególnie zwracają uwagę goście uczestniczący we 
mszach w naszym kościele. Prosimy o dalszą wytrwałość i przestrzeganie norm sani-
tarnych.  Przypominamy, że z racji ograniczeń w tym roku nie odbywają się nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej na Kalwarii Pszowskiej, a także nie będzie Drogi Krzyżowej 
ulicami naszej parafii. Natomiast jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to po świę-
tach Wielkanocnych odbędzie się w naszej parafii bierzmowanie dla przygotowującej 
się do sakramentu młodzieży. O szczegółach poinformujemy później. 
 Pracowników Służby Zdrowia zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopost-

nych, które odbędą się w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w 
Rybniku, w dn. 25–27 marca. 
 Zachęcamy do podjęcia inicjatywy ogłoszonej przez papieża Franciszka „24 go-

dziny dla Pana”, która w tym roku odbędzie się 12–13 marca. Hasłem tegorocznego 
nabożeństwa są słowa: “On odpuszcza wszystkie twoje winy”. Jedną z form wzięcia 
udziału w inicjatywie może być odprawienie w piątek sakramentu pokuty, pobożne 
czytanie Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu i udział we Mszy św. w 
sobotę wieczorem. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 

Obok czasopism znajdują się także książki o św. Józefie – z racji roku św. Józefa 
zapraszamy do zapoznania się postacią świętego. Natomiast rodziców dzieci przed-
szkolnych zapraszamy po mszy do zakrystii po małą niespodziankę dla swoich po-
ciech – jest nią kolorowanka wielkanocna w wyjaśnieniami. W przyszłą niedzielę 
kolporterzy „Gościa Niedzielnego” dostarczą do parafii dwa pisma: 10. numer tygo-
dnika „Gość Niedzielny” z okolicznościową pamiątką Roku św. Józefa, oraz now . 
Można odbierać w kancelarii parafialnej zaświadczenia o darowiźnie przelanej na 
konto parafialne na cele kultu. W każde piątki marca i kwietnia w oratorium w godz. 
od 8.30 do 10.00 można uzyskać pomoc w rozliczeniu deklaracji PIT. 
 Wszystkich Parafian, którzy od kilku dni usiłują dodzwonić się telefonicznie na 

probostwo informujemy, że nastąpiło uszkodzenie linii, z przyczyn od nas niezależ-
nych. Oczekujemy na naprawę, a za zaistniałą sytuację przepraszamy.  Osoby nie-
pełnosprawne pragniemy zainteresować inicjatywą Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Akcja „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniej-
szenie barier życia społecznego, zawodowego czy dostępu do edukacji. Szczegóły 
znajdziemy a gablotkach i na stronie Powiatowego Centrum.  
 Prosimy o dokonanie w najbliższym czasie wiosennych porządków na cmen-

tarzu, na grobach naszych bliskich. Odpady prosimy segregować i umieszczać w 
kontenerach do tego przygotowanych.  

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Danuta Wojak, Zofia Szewczyk, Miro-
sław Babiak, Ernestyn Skupień, Eugenia Bluszcz i Antonina Mielimąka. Wieczny 
odpoczynek… 
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6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy Mąka z okazji 50 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Roksany z okazji 12 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha 
Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. 

10.30 Msza św. W intencji Rodzin Domowego Kościoła.  
12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego z okazji 70 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

15.45  
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św.  Igor Tworzewski (ochrzczone: 

Oskar Glanc, Mateusz Wolski, Antonina Żurek). 
18.00 Msza św. Za + Henryka Dryja we wspomnienie urodzin. 



 

PONIEDZIAŁEK                                                                               08.03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. W intencji poczętego dziecka Magdaleny i Piotra z prośbą o 

zdrowie, prawidłowy rozwój i przebieg ciąży. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Annę Ligacz, jej rodziców, syna Ryszarda, dusze w 

czyśćcu cierpiące.  
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Marię i Franciszka Duda.  
2. Za ++ Jadwigę i Jana Klimek.  
 

 

WTOREK                                                                                       09. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Józefa Święty w kolejną rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + męża Andrzeja Jabłońskiego. 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Krystynę Zatylny i ++ rodziców.  
2. Za + Ewalda Cebula – od siostrzeńców i bratanicy. 
 

 

ŚRODA                                                                                  10. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Bronisława Sajdak w 1 rocznicę śmierci.  
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Urszulę we wspomnienie urodzin z prośbą o radość 

życia wiecznego.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Alfonsa Dzierżęga. 
2. Za + Kazimierza Zamośny w kolejna rocznicę śmierci. 
 

CZWARTEK                                                                               11. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji małżeństwa z prośbą o uzdrowienie 
relacji małżeńskiej.  
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M.B. Uzdrowienia Cho-
rych w intencji Grażyny z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Annę Kocjan. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M.B. Uzdrowienia Cho-
rych w intencji Zygfryda Kocur z prośbą o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo.  
2. Za + Damiana Brzezina w rocznicę śmierci i we wspomnienie uro-
dzin. 

 

 

PIĄTEK                                                                                     12. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + męża Wincentego Krajczok. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Longinę i Huberta Kaul, synową Krystynę ++ rodziców 

z obu stron. 
17.15  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Gertrudę, Annę i Henryka Skaba oraz Zytę, Annę i Jana 
Rduch. 
2. Za ++ Emę i Alberta Skupień, syna Stefana.  
 

SOBOTA                                                                                     13. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Piotra Oleś w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Stanisława i Gertrudę Oleś.    
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą róże różań-
cowe 26 – 30 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy.  

8.15 Msza św. Za + Jerzego Adamczyka, rodziców z obu stron, siostrę za-
konną Marię Sielską.  

14.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji 
ks. Mariana Tatura z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy 
duszpasterskiej. 

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Łucję Lubojańską w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Łucję Bugla w kolejną rocznicę śmierci.  
 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE          14. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karola Lex z okazji 80 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od sympatyków „Godzi-
nek” oraz za ++ Karola Siedlaczka, i Franciszka Masłowskiego. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kariny Brzezina z okazji 50 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych w intencji Mikołaja z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla niego i dla jego rodziców. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki Gajewskiej z okazji 
przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. , jej rodziców i chrzestnych z prośbą 
o zdrowie i opiekę Anioła Stróża. Po Mszy św. chrzest Weroniki. 



15.45  
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Paulina Pawlas, Tomasz Świ-

derski, (Klara Pawliczek) 
Po Mszy św. chrzest Maksym Koper.  

18.00 Msza św.   wolna intencja 
  
 


