
➢ Dziś przeżywamy VIII Niedzielę Zwykłą. Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość 
Narodu. Zachęcamy wiernych do podejmowania abstynencji od napojów alkoholowych i danie 
świadectwa temu prze wpis w księdze trzeźwości. Kolekta Mszy św. przeznaczona jest po-
trzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
➢ Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. Zgodnie z prośbą Arcybiskupa, 

zarówno dzisiaj, jak i w środę popielcową, przed kościołami będą organizowane zbiórki na 
pomoc dla uchodźcom z Ukrainy 
➢ Zakończyliśmy odwiedziny kolędowe w naszej Parafii. Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim Parafianom, którzy przyjęli nas w swoich domach za życzliwe rozmowy, spotkania i 
wspólną modlitwę. Złożone podczas odwiedzin ofiary, jak również zebrane podczas mszy 
kolędowych, co razem daje 58.220zł, zostaną przekazane na dalsze prace remontowe w na-
szej Parafii. Już wkrótce rozpoczynamy kolejny etap prac na terenie starego cmentarza przy 
kaplicy przedpogrzebowej. Etap ten będzie polegał na wycięciu drzew, które z racji swojej 
wysokości i kondycji zagrażają murowi i domom po drugiej stronie ulicy oraz przechodniom 
(co w wielu miejscowościach ukazały ostatnie wichury), a także na usunięciu części ziemi 
celem odciążenia muru wzdłuż ul. Ofiar Terroru.   
➢ We wtorek Wspólnota Barka zaprasza o 19.00 do kościoła na czuwanie modlitewne. 
➢ W ŚRODĘ POPIELCOWĄ rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla każdego, kto skończył 14 rok życia oraz ści-
słego postu – czyli jednego posiłku do syta w ciągu dnia – który obowiązuje każdego między 
18 a 60 rokiem życia. Kolekta w Środę Popielcową jest naszą jałmużną wielkopostną, darem, 
którym dzielimy się z najbardziej potrzebującymi. Msze św. w tym dniu będą odprawiane w 
następujących porach: o 7.00, 8.15 i 18.00. Nabożeństwo czterdziestogodzinne zgodnie z 
tradycją odprawimy w ramach rekolekcji parafialnych począwszy od poniedziałku 14 marca. 
➢ Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w środę po mszy wieczornej. Od czwartku 

wznawiamy mszę szkolną o godz. 16.30. Bardzo prosimy rodziców i dziadków o przypomnie-
nie dzieciom o Eucharystii. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą mszą. 
➢ W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek na 

mszy o godz. 7.00 w sposób szczególny pamiętamy w modlitwie o wszystkich powołanych i 
modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po 
mszy porannej nabożeństwo o nowe powołania. W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ 
o godz. 7.00, a po niej nabożeństwo. Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca jest spo-
wiedź oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. Okazja do spowiedzi w 
piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. W I sobotę po mszy 
porannej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po nim msza w 
intencji członków róż różańcowych i rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej.  
➢ W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i star-

szych Parafian. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy włącznie. 
➢ W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.15. 

Zalecki za zmarłych, za których będziemy się modlić podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej 
można składać w zakrystii. Wzorem roku ubiegłego Droga Krzyżowa będzie odprawiana 
także w piątki po mszy porannej - za wyjątkiem pierwszego i trzeciego piątku miesiąca. W 
tym czasie nie będzie natomiast Koronki do Miłosierdzia Bożego. Natomiast w niedziele Wiel-
kiego Postu o 15.45 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, które 
w tym roku wygłosi ks. Wojciech. Odprawienie nabożeństw pasyjnych łączy się z możliwością 
uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. 
➢ W pierwszą niedzielę marca udzielać będziemy sakramentu Chrztu św. Nauki przed-

chrzcielne w sobotę 5 marca o godz. 15.00 w oratorium. Prosimy wcześniej zgłosić w kance-
larii chęć odbycia nauki    ----------→  
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Słowo życia: 
27  luty 2022 –   VIII Niedziela Zwykla – Lk6,39-45 
28  luty 2022 2022 – Poniedziałek  - Mk10,17-27 

1 marca 2022 – Wtorek   - Mk10,28-31 
2 marca 2022 – Środa Popielcowa – Mt6,1-6.16-18 
3 marca 2022 – Czwartek    - Lk9,22-25 
4 marca 2022 – Piątek   - J15,9-17 
5 marca 2022 – Sobota – Lk5,27-32 
 

ÓSMA  NIEDZIELA ZWYKŁA                                                      27.02.2022 r.  

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

rodziców Marię i Ryszarda Choroba. 
9.00 Msza św. Za + Antonię Szewczyk w 20 rocznicę śmierci, męża Emila, 

córkę Janinę, dziadków z obu stron.   
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Gertrudy Nowak z okazji 

90 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 Anieli Bartnickiej z okazji 
70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie 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.   
PONIEDZIAŁEK                                                                             28.02.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Edytę Krupa w 1 rocznicę śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy Mąka z okazji 51 

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



18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Marię i Franciszka Duda. 
2. Za++ Agnieszkę i Alberta Zielonka. 

WTOREK                                                                                        01.03.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Antoninę Turek, rodziców i rodzeństwo. 
2. Za + bratową Grażynę Woźnica o radość życia wiecznego – dar od 
bratowej Joanny.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Zofię Szewczyk w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Józefa Słomka w 15 rocznicę śmierci ++ rodziców, 

rodzeństwo i ++ teściów. 
ŚRODA POPIELCOWA                                                                      02.03.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + ciocię Zofię Kubica we wspomnienie urodzin o dar 

życia wiecznego – dar od Joanny. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Annę Gwiżdż – dar zamiast kwiatów od rodzin Neu-

man, Czerny, Kutyła. 
18.00 Msza św. Za + Mirosława Babiak w 1 rocznicę śmierci.      
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                     03.03.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii jak i po-

chodzących z parafii, oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa.  
Po Mszy św. Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Annę Lapisz oraz ++ rodziców z obu stron.     
16.30 Msza św. szkolna: Za + Annę Musioł – dar od rodziny Szurek. 
18.00 Msza św. Za + Antoninę Mielimąka w 1 rocznicę śmierci.  
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Święto św. Kazimierza, Królewicza  04.03.2022 r.   

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.         
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  W int. poczętego dziecka o prawidłowy rozwój i zdrowie. 
17.15  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.   
2. Za + Ernestyna Skupień w 1 rocznicę śmierci.  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                         05.03.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Urszulę o radość życia wiecznego. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa kobiet 
„Miriam”  oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ członków Ja-
dwigę Nikel, Józefa Jenczmionka, Agnieszkę Pypeć, Elżbietę 
Chromy-Kiliszowską, Małgorzatę Ratajczak.   
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej.  

10.00 Droga krzyżowa dla dzieci. 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Eugenię Bluszcz w 1   rocznicę śmierci.  
2. w pewnej intencji. Po Mszy św. chrzest – Remigiusz Soja.   

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                06.03.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Elżbietę Mende – dar od brata Damiana z rodziną. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alicji Kaczorowskiej z oka-

zji 30 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty z okazji 65 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Natalii z okazji 18 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Du-
cha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.   

15.45  
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Artur Stolarczyk Pola Paprotny 

(ochrzczone: Tymoteusz Broda, Alina Malinowska, Lidia Szmaj-
duch, Remigiusz Soja).  

18.00 Msza św.  Za + Julię Jenczmionka we wspomnienie 15 rocznicy uro-
dzin + Franciszka Szewczyk w 6 rocznicę śmierci, Piotra Lipina w 5 
rocznicę śmierci.   

➢ W tym tygodniu wznawiamy spotkania formacyjne dla ministrantów, dzieci Maryi oraz 
dla grup bierzmowańców. Grupa AA zaprasza natomiast o godz. 18.00 do Domku Maryi na 
otwarty miting dla osób zmagających się z chorobą alkoholową. Zapraszamy codziennie 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 kobiet „Miriam”. 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.  
➢ 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. Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a 
zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Na stronie internetowej i fejsbukowej parafii oraz w gablotce 
znajdziemy informacje na temat IV pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do 
Lourdes, także propozycje różnego rodzaju kursów przygotowanych przez Archidiecezjalne 
Centrum Formacji Pastoralnej, wakacyjne turnusy „Tatry po męsku”, czy SDM w Lizbonie. 
➢ Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych będzie można skorzystać z pomocy p. Grzegorza 

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 zaświad-
czenia o darowiźnie przelanej na konto parafii na cele kultu. Urząd Miasta dostarczył naszej 
parafii maseczki jednorazowe. Jeśli komuś brakuje, może w zakrystii odebrać sobie ma-
seczki.  
➢ W minionym tygodniu odeszli do Pana: Maria Szczotok, Małgorzata Ratajczak i Henryk 

Wojaczek. Wieczny odpoczyn 
 


