
➢ Dziś przeżywamy Siódmą Niedzielę Zwykłą. W dniu dzisiejszym alumni 
WŚSD w Katowicach rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu. Pa-
miętajmy o nich w naszych modlitwach. Kolekta Mszy św. przeznaczona jest po-
trzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
➢ Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. Trwa ostatni tydzień 

odwiedzin duszpasterskich dla tych Parafian, którzy złożyli deklarację kolędową. 
➢ We wtorek obchodzimy w Kościele Święto Katedry  św. Piotra Apostoła. Po Mszy 

św. wieczornej zapraszamy kobiety na spotkanie grupy Miriam. 
➢ Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w środę 23 lutego. W czwartek o godz. 

18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji małżeństw, które w tym roku obchodzą 40 
rocznicę sakramentu małżeństwa. Po mszy zapraszamy do oratorium na spotkanie. 
Prosimy pary, które zamierzają uczestniczyć o potwierdzenie telefoniczne.  
➢ W sobotę msza trzydziestodniowa w intencji zmarłych w ostatnim miesiącu. Za-

lecki można składać w zakrystii. Grupa AA zaprasza w sobotę o godz. 18.00 do 
Domku Maryi na otwarty miting dla osób zmagających się z chorobą alkoholową.  
➢ Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o 

godz. 8.00. W sobotę po mszy porannej zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, 
które poprowadzi grupa przyjmująca obraz MB Szensztackiej. Jak w każdą sobotę o 
godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. 
Zapraszamy na osobistą modlitwę i adorację do naszej świątyni.  
➢ Ponieważ wkrótce będzie Środa Popielcowa, prosimy osoby, które mają jeszcze 

w domu ubiegłoroczne palmy, o podarowanie ich na popiół do obrzędu.  
➢ Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się 13 marca, rekolekcje dla 

SP od 14 do 16 a dla liceum od 16 do 18 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Marek 
Duda, wikariusz parafii p.w. św. Jadwigi w Rybniku. Więcej szczegółów na temat re-
kolekcji w najbliższych tygodniach. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabo-
żeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym, które w tym roku wygłosi ks. Wojciech 
Sztamberek. Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Go-
ścia Niedzielnego. 
➢ IV archidiecezjalna pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych i  ich rodzin do 

Lourdes specjalnie wynajętym pociągiem z Katowic odbędzie się w dniach 8–16 
września br. Szczegóły dostępne będą na przygotowanych plakatach i na stronie in-
ternetowej archidiecezji. 
➢ Na stronie parafialnej znajdziemy propozycje różnego rodzaju kursów przygo-

towanych przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej, a służących pogłę-
bieniu swojej formacji i wiary oraz wiedzy z zakresu teologii czy historii. 
➢ Zapisy na wakacyjne turnusy „Tatry po męsku” dla mężczyzn wraz z synami i 

córkami rozpoczną się 1 marca o godz. 18 na stronie: https://tatrypomesku.pl. 
➢ Na przełomie lipca i sierpnia 2023 w Lizbonie odbędą się 38. Światowe Dni Mło-

dzieży. Wydarzenie adresowane jest do osób młodych od 14 roku życia, a udział nie-
pełnoletnich możliwy jest z opiekunem.  
➢ Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do Światowego Spotkania Rodzin 

w Rzymie, dlatego zachęcamy wszystkie rodziny do zapoznania się z materiałami 
przygotowanymi na tą okazję. Materiały można znaleźć na stronie parafialnej oraz 
na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w zakładce: X Światowe Spotkanie Ro-
dzin” 
➢ Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych będzie można skorzystać z pomocy p. Grze-

gorza przy sporządzaniu rozliczeń podatkowych. Będzie on dyżurował w każdy piątek 
od 8.30 do 9.30 w oratorium. Od poniedziałku 21 lutego w kancelarii będzie można 
odbierać zaświadczenia o darowiźnie przelanej na konto parafii na cele kultu. 
➢ Urząd Miasta dostarczył naszej parafii maseczki jednorazowe. Jeśli komuś bra-

kuje, może w zakrystii odebrać sobie maseczki.  
➢ W minionym tygodniu odeszli do Pana: Stanisław Golenia, Maria Szczotok i 

Małgorzata Ratajczak. Wieczny odpoczynek… 
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SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                         20.02.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Joanny Gawron z okazji  

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

9.00 Msza św. W intencji Parafian. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Kłobuch z okazji  

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

12.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety i Mariana Przeliorz  
z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla nich i całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefani z okazji 80 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alicji Piekorz z okazji 1 rocz-

nicy urodzin z prośbą o opiekę Anioła Stróża oraz w intencji jej 

https://tatrypomesku.pl/


rodziców i chrzestnych z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Alicja Piekorz.  

18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marii z okazji 80 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                     21.02.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP z Góry 

Karmel i św. Rafała Kalinowskiego o pokój i jedność w naszej Ojczyź-
nie, oraz z prośbą o dary Ducha Świętego dla Rządu Polskiego – inten-
cja OCDS. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Władysławy Iwanow z oka-

zji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

18.00 Msza św. Za + Barbarę Biernacką we wspomnienie urodzin. 
 

WTOREK – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA  22.02.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji z okazji urodzin  

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  Za + Wincentego Niewrzoł w rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + męża Jerzego Kranc w 10 rocznicę śmierci ++ z rodziny 

i przyjaciół. 
  

ŚRODA – Wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męcz.             23.02.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Monikę Żydek w 11 rocznicę śmierci, męża Wiktora, 

rodziców i teściów. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Wojciecha Staniek we wspomnienie urodzin. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Renatę Potoczny. 
2.  Za ++ Annę i Tadeusza Okręt w kolejną rocznicę śmierci.   

 

CZWARTEK                                                                                   24.02.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Jerzego  

w intencji rodzin naszej Parafii. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Za ++ Danielę i Gerarda Błaszczok oraz ++ rodziców.  
18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 

40 rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla ich rodzin.   
  

PIĄTEK                                                                                          25.02.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1.  Za + ojca Józefa Kłosek we wspomnienie urodzin.  
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji Grażyny Niesporek  z okazji uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Karola i Różę Stacha, rodziców Emanuela i Juliannę 

Żymełka. 
18.00 Msza św. Za ++ Józefa i Dorotę Brzonkalik we wspomnienie ich uro-

dzin.  
  

SOBOTA                                                                                       26.02.2022 r.   

6.30 Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Jerzego Choroba w 8 rocznicę śmierci. ++ rodziców  

i teściów. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa przyjmu-
jąca Obraz Marki Bożej Szensztackiej oraz Nabożeństwo do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św.  Za + Janinę Sosna we wspomnienie urodzin.  
15.00 Msza św. w języku niemieckim: Do Opatrzności Bożej w intencji ro-

dziców z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od dzieci. 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. 30 dniowa za zmarłych: Zofia Smyczek, Zdzisław Liskowiak, Elż-
bieta Tkocz, Gabriela Piechaczek, Zbigniew Norek, Zofia Skupień, 
Henryk Bugla, Zdzisław Wawrzyńczyk, Tadeusz Nowak, Bolesław 
Chorążyczewski, Franciszka Kiliszowska, Henryk Smol, Zofia Wyrtki, 
Jadwiga Nikel, Zofia Kocur, Józef Jenczmionka, Laura Szwec, Konrad 
Piotrowski, Paweł Weiner, Franciszek Busse, Irena Kubik, Czesława 
Brzęczek.  
2. Za + Danutę Wojak w 1 rocznicę śmierci.  
 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                 27.02.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP   
7.00 Msza św. Za + Reginę Goraus we wspomnienie urodzin oraz za ++ rodzi-

ców Marię i Ryszarda Choroba. 
9.00 Msza św. Za + Antonię Szewczyk w 20 rocznicę śmierci, męża Emila.   
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Gertrudy Nowak z okazji  

90 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli Bartnickiej z okazji  
70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. Za + Wilhelma Bluszcz w kolejną rocznicę śmierci o dar życia 

wiecznego.  
18.00 Msza św. Za + Marzannę Konieczny we wspomnienie urodzin.  



 


