
Ogłoszenia duszpasterskie 21-28.02.2021 
 

W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy nasze Rekolekcje Parafialne. Wi-
tamy w naszej Parafii ks. Krzysztofa Nowrota, duszpasterza akademickiego, który poprowadzi 
je dla nas. Dziś także Niedziela Trzeźwości, dlatego w sposób szczególny pamiętajmy w modli-
twie o tych, którzy zmagają się z problemem alkoholowym. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest 
jałmużną postną. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
 Zapraszamy dziś o 15.45 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  
 Pierwszy okres Wielkiego Postu ma charakter pokutny. Zachęcamy naszych Parafian do tego, 

aby rozpoczynające się rekolekcje wielkopostne dopełnić sakramentem pokuty i pojednania. Przez 
czas trwania rekolekcji okazja do spowiedzi codziennie od godz. 17.00. Zachęcamy do udziału w reko-
lekcjach, ale z powodu ograniczeń pandemicznych, jednocześnie w kościele może przebywać do 60 
osób, dlatego proponujemy, aby o ile to możliwe, nauk rekolekcyjnych wysłuchać także przez Internet – 
na stronie parafialnej na żywo, a w dowolnej chwili na parafialnym fejsbuku.  
 Nabożeństwo czterdziestogodzinne odprawimy w ramach rekolekcji parafialnych począwszy od 

poniedziałku 22 lutego. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w poniedziałek dopiero po pogrzebie 
czyli ok. 12.30 
 Przypominamy, że rozpoczęły się także rekolekcje internetowe, w ramach znanej już platformy 

Holyweek.pl. Oferta ta, oparta na przesłaniu Ewangelii kolejnych niedziel Wielkiego Postu, jest skiero-
wana do dzieci, młodzieży i rodzin.  
 Z racji zakończenia rekolekcji wielkopostnych spotkanie dla dzieci komunijnych z SP4 odbędzie 

się w czwartek 25 lutego. Początek Mszą św. o godz. 18.00 na której poświęcimy dzieciom świece 
komunijne. Po mszy spotkanie formacyjne dla rodziców i katecheza dla dzieci. 
 Przypominamy, że na czas trwania obostrzeń epidemicznych zawiesiliśmy mszę szkolną. Z tej 

samej racji nie będzie osobnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci w wielkopostne soboty. 
Niewykluczone, że jeśli w marcu wszystkie dzieci wrócą do zajęć stacjonarnych w szkole, wznowimy 
msze szkolne i nabożeństwa dla dzieci. 
 W czasie Wielkiego Postu zapraszamy w niedziele o 15.45 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym, a w piątki o 17.15 na nabożeństwa Drogi Krzyżowej podczas której będziemy się także modlić za 
zmarłych – zalecki można już składać w zakrystii. Dodatkowo Droga Krzyżowa będzie odprawiana w 
piątek po porannej mszy za wyjątkiem pierwszego i trzeciego piątku miesiąca.  
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W 

sobotę nabożeństwo różańcowe poprowadzi grupa rodzin przyjmująca obraz M. B. Szensztackiej. Od 
godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi i adoracji. Zapraszamy 
także w innych porach - nasz kościół jest otwarty cały dzień.  
 W sobotę 27 lutego o godz. 15.00 Msza św. w języku niemieckim. O godz. 17.00 Msza św. trzy-

dziestodniowa za zmarłych w ostatnim miesiącu. Zalecki można składać w zakrystii. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego.  
 Przypominamy o ograniczeniach pandemicznych. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących 

norm sanitarnych. Pamiętajmy, że nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy 
św., a w liturgii z naszego kościoła można uczestniczyć przez przekaz internetowy.   
 Od poniedziałku 22 lutego można będzie odebrać w kancelarii parafialnej zaświadczenia o daro-

wiźnie przelanej na konto parafialne na cele kultu. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Paweł Dziwoki i Zalesko Maria. Wieczny odpoczynek… 
 Na czas trwania rekolekcji parafialnych życzymy ks. Krzysztofowi oraz wszystkim Parafianom 

obfitości łask Bożych i darów Ducha Św.  
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6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety i Mariana Przeliorz z 

okazji 39 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla całej rodziny. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Klaudiusza Hajduczek z okazji 18 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło 

Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej 

rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 50 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Franciszka Panic z okazji 60 roczni-

cy urodzin oraz córki Magdaleny z okazji 30 rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

całej rodziny. Te Deum. 

Po Mszy św. chrzest Antonina Żurek i błog. rocznego dziecka Klara Pawli-

czek. 

15.45   

16.30  Msza św. Za + Sylwię Rudzińską w 8 rocznicę śmierci.   

18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny Brzezinka z okazji 55 roczni-

cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-



sławieństwo Boże dla całej rodziny.   

PONIEDZIAŁEK – Święto Katedry św. Piotra Apostoła                      22. 02. 2021 r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 

7.00 Msza św. Za + Marię Napiórkowską – dar od sąsiadów. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. z nauką rekolekcyjną Za ++ Antonię i Emila Szewczyk oraz ich cór-

kę Janinę.   

10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną W intencji seniorów i chorych Parafian 

18.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną koncelebrowana: 

1. Za ++ Agnieszkę i Alberta Zielonka.    

2. Za + Benedykta Tumulkę w 20 rocznicę śmierci. 

 

 

WTOREK                                                                                            23. 02. 2021 r                                                                 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 

7.00 Msza św. Za + Ewalda Cebula – dar od Zdzisława, Małgorzaty i Krystyny Woj-

tuszek z Kaniowa. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

8.15 Msza św. z nauką rekolekcyjną Za ++ Danielę i Gerarda Błaszczok ++ rodzi-

ców z obu stron. 

18.00 

 

Msza św. z nauką rekolekcyjną koncelebrowana: 

1. Za + Barbarę Biernacką we wspomnienie urodzin.   

2. Za + matkę Monikę Żydek w 10 rocznicę śmierci, męża Wiktora, rodziców i 

teściów.  

 

 

ŚRODA                                                                                            24. 02. 2021 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 

7.00 Msza św. Za + Janinę Sosna we wspomnienie urodzin. 

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   

8.15 Msza św. z nauką rekolekcyjną  Za ++ Różę i Karola Stacha, rodziców Ju-

liannę i Emanuela Żymełka. 

18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną koncelebrowana: 

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

2. Za + Jerzego Choroba w 7 rocznicę śmierci ++ rodziców z obu stron.  

 

 

CZWARTEK                                                                                      25. 02. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki i Męce Pańskiej 

7.00 Msza św.  wolna intencja… 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Stefanię i Tomasza Krzyżowskich ++ rodziców z obu stron.  

2. Za + Henryka Barzyckiego w 1 rocznicę śmierci. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków z okazji 40 rocznicy 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. 

Te Deum. 

 

 

PIĄTEK                                                                                26. 02. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 

7.00 Msza św. wolna intencja…   

 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

8.15 Msza św. Za + Annę Lapisz w rocznicę śmierci ++ rodziców.           

17.15  

18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Teofila Kucharzewskiego w 1 rocznicę śmierci.      

2. Za ++ Longina i Reginę Żaczek.        

 

SOBOTA                                                                             27. 02. 2021 r.                                                              

6.30 Godzinki i Męce Pańskiej 

7.00 Msza św. Za + Reginę Goraus we wspomnienie urodzin ++ rodziców Marię i 

Ryszarda Choroba. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi grupa rodzin przyjmują-

ca obraz  

M. B. Szensztackiej oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Józefa Brzonkalik we wspomnienie urodzin, żonę Dorotę, Augustyna 

Robenek  

w kolejną rocznicę śmierci. 

2.  wolna intencja… 

15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za ofiary tragedii górnośląskiej 1945 roku. 

17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Zbigniew Liskowiak, Karol Siedlaczek, Ja-

dwiga Grzejdziak, Róża Bugla, Józef Oborski, Janusz Świtula, Henryka Migal-

ska,  Zdzisław Liskowiak, Bronisława Hadam, Ewald Cebula, Alfred Pala.    

 

 

6.30 Godzinki o NMP    

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karola Lex z okazji 80 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-

wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Konieczny z okazji 30 roczni-

cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-

sławieństwo Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Warło z okazji 18 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha 

Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mariusza Ferenc z okazji 50 roczni-

cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-

sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

15.45  

16.30 Msza św. Za + Stefana Smaciarz w 3 rocznicę śmierci.   

18.00 Msza św.  Za ++ rodziców Marię i Wiktora Tomas.   

  


