
Ogłoszenia duszpasterskie 31.01-07.02.2021 
Witamy w naszej Parafii ks. Adama Ziółkowskiego ze zgromadzenia Ojców Salwatorianów, 

który wraz z młodzieżą z wolontariatu misyjnego będzie dzielił się Słowem Bożym. Kolekta 
niedzielna przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
 Zapraszamy dziś na nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Wcześniej, bo od godziny 15.00 

zapraszamy na ostatnie już wspólne kolędowanie. Dzisiejsze przygotowała teatralna grupa Adonai. Jest 
ono także transmitowane na stronie parafialnej i na parafialnym fejsbuku.  
 We wtorek 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest ono obchodzone w 

całym Kościele jako światowy dzień życia konsekrowanego. Pamiętajmy w tym dniu szczególnie w 
modlitwie o naszych siostrach służebniczkach. Msza św. w ich intencji odprawiona będzie o godz.7.00. 
Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na zakony kontemplacyjne.  
 W środę obchodzimy wspomnienie św. Błażeja i w tym dniu po każdej mszy udzielane będzie 

błogosławieństwo św. Błażeja od chorób gardła. Natomiast w piątek wspominamy św. Agatę i po 
każdej mszy będzie błogosławieństwo chleba, wody i soli. Przypominamy, że dla zainteresowanych 
Pismem św. został przygotowany cykl konferencji Psalmy – modlitewnik Biblii, które są dostępne na 
stronie Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach, a link dostępny także na naszej parafialnej stronie 
fesbukowej. 
 W tym tygodniu zapraszamy na pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę 

miesiąca. W czwartek rano odprawimy Mszę św. za powołanych i o nowe powołania kapłańskie. Po 
mszy nabożeństwo o nowe powołania. W piątek rano Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
intencji Parafian, a po niej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi w 
tym dniu od godziny 17.00. O godz. 18.00 Msza św. w intencji dzieci komunijnych i ich rodzin. 
Przypominamy o tym ubiegłorocznym dzieciom komunijnym. W sobotę Msza św. w intencji członków 
Róż różańcowych i rodzin przyjmujących obraz MB Szensztackiej, a przed nią różaniec i nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca Maryi.  
 Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w piątek 5 lutego na spotkanie w formie on-line przez 

stronę parafii lub przez stronę parafii na Facebooku. Początek o godz. 19.00  Nauka przedchrzcielna w 
sobotę 6 lutego o godz. 15.00 w oratorium. W przyszłą niedzielę msza św. z udzieleniem sakramentu 
chrztu. Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00.  
 W sobotę nabożeństwo różańcowe poprowadzą kobiety z grupy Miriam. Od godz. 16.00 

wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na adorację i spowiedź. Nasz kościół jest otwarty 
cały dzień.  Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Zbliża się okres 
rozliczeniowy podatku dochodowego. Caritasu informuje o możliwości odpisu podatkowego 1% na 
cele charytatywne.  
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie. 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.   
 Wielkopostne rekolekcje parafialne odbędą się w terminie od 21 do 24 lutego i poprowadzi je 

duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Nowrot. Ze względu na ograniczenia istnieje możliwość udziału w 
rekolekcjach – czyli wysłuchania nauk rekolekcyjnych także przez Internet – transmisja na stronie 
parafialnej i na parafialnym fejsbuku. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży będą przygotowywane w całej 
archidiecezji w postaci internetowych konferencji podobnie jak filmiki podczas rorat. Więcej informacji 
wkrótce. 
 V edycja Szkoły Katechetów Parafialnych oraz Studium Wiary rozpocznie się 19 lutego br. Więcej 

informacji na ten temat na stronie parafialnej. 
 W przedsionku kościoła młodzież z wolontariatu misyjnego zaprasza na stoisko z materiałami 

misyjnymi i rękodziełem, a wszelkie ofiary za nie są przeznaczone na cele misyjne. 

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Krystyna Wyrtka i Zdzisław Liskowiak. Wieczny 
odpoczynek… 
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Słowo życia:  
Jezus nauczał zawsze jak ten, który ma władzę i moc. Jego nauczanie było powiązane 

z wypędzaniem demonów i uzdrawianiem chorych. W Jego słowach była moc z wysoka, 

ponieważ Królestwo Boże nie polega na słowie, ale na mocy. On otrzymał wszelką władzę 

i moc w niebie i na ziemi. Chcemy znać tylko takiego Chrystusa..   Marek Ristau 

 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                  31. 01. 2021 r.     

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W int. Parafian zamieszkałych przy ulicach: Tetmajera nr od 20 

do 64; Traugutta od nr 167 do 247 i od 251 do 285.  
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Leks 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. koncelebrowana:  
1. W int. Parafian zamieszkałych przy ulicach: Traugutta nr od 178 do 208 i 
Wróblewskiego od 60 do 120.  
2. Za + Wernera Ferenca i + Adama Ferenca w kolejną rocznicę ich 
śmierci.  

12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 80 rocznicy 
urodzin, oraz wnuka Sebastiana z okazji 21 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. W intencji Parafian zamieszkałych przy ulicach: Traugutta od 

210 do 274, 210 A,B,C,D,E; Uroczej od 1 – 27; Błękitnej od 1 do 16; ul. 
Wąskiej, Tęczowej i Krzywej.  

18.00 Msza św. W int. Parafian zamieszkałych przy ulicach: Wieniawskiego od 2 
do 22; Wyspiańskiego od 21 do 28; Boya Żeleńskiego od 1 do 21; 
Wiśniowej, Studziennej i Wróblewskiego od 5 do 111  



 

PONIEDZIAŁEK                                                               01. 02. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  wolna intencja…    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Alojzego Sankała, żonę Marię, siostrę Genowefę.   
2. Za ++ Różę, Józefa i Gerarda Jargoń oraz za + Marię Nyderek.    

18.00  Msza św.  Za + Adelajdę Gerlich w 1 rocznicę śmierci.    
  

WTOREK – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO              02. 02. 2021 r   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 

Gromnicznej w intencji Sióstr Służebniczek pracujących w naszej parafii z 
okazji Święta życia konsekrowanego z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy i życiu zakonnym. Te 
Deum.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 

Gromnicznej w intencji Marii Lippa z okazji 75 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

18.00 
 

Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Wiktorię i Franciszka Suponik, rodziców i rodzeństwo, córkę 
Kornelę, syna Czesława.  
2. Za ++ Elżbietę i Edwarda Pieczara.  
 

ŚRODA – Wspomnienie św. Błażeja, bpa i męcz.          03. 02. 2021 r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Adelajdę Smol w 1 rocznicę śmierci. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny z okazji 50 rocznicy 

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

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Marię Franiczek, rodziców Jadwigę i Antoniego Groborz, dwóch 
braci i dwie siostry wujka Waldemara Krzemień.  
2. W intencji nadzwyczajnych Szafarzy Komunii sw. w naszej Parafii z 
podziękowaniem za posługę i odwiedziny chorych – dar od parafianki. 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                              04. 02. 2021 
r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji 

kapłanów pracujących i pochodzących w naszej z parafii oraz o nowe 
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
Po Mszy św. Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Bolesława Kowalskiego w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych w intencji Henryka z podziękowaniem za pomyślny przebieg 
operacji z prośbą o pełny powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. 

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + męża Andrzeja Nogły we wspomnienie 60 rocznicy urodzin, za + 
córkę Magdalenę.  
2. Za ++ Ernę i Ryszarda Jarzyna. 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie sw. Agaty, dz. I męcz.   05.02.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
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. Za + Annę Zerning, Bronisławę Paprotną i jej dwóch mężów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.   
2. Za + Kazimierza Procek.   
 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – Wspomn. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.    06.02.2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
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 ++ Edyta Bentka, 

Maria Napiórkowska, Karol Siedlaczek, Jadwiga Grzejdziak. 
2. W intencji rodzin przyjmujących Obraz M. B. Szensztackiej.   

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Mariana Bednarz w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Jana Olbrich w 3 rocznicę śmierci, żonę Dorotę, Jadwigę Olbrich, 
męża Jana, syna Ryszarda.    

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                          07. 02. 2021 r.    

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za ++ Dorotę Warło we wspomnienie urodzin i imienin oraz 

męża Antoniego w kolejną rocznicę ich śmierci. 
9.00 Msza św. Za + Stefana Cięciwa ++ rodziców z obu stron. 
10.30 Msza św. Za + Józefa Sanecznik w 10 rocznicę śmierci i we wspomnienie 

urodzin. 
12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Cecylii i Franciszka Grabiec z 

okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 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. z obrzędem chrztu św. Filip Marczok, Mikołaj Groborz, 
Nikodem Dzierżenga, Dagmara Piechota. 

18.00 Msza św.  Za ++ rodziców Elżbietę i Karola Kotala w kolejną rocznicę 
śmierci.    

 


