
➢ Gościmy dziś w naszym kościele ks. Wojciecha Poradę wraz z młodzieżą z Wolontariatu Mi-
syjnego Salwator. Dziś przeżywamy 5 niedzielę zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby 
archidiecezji – na remont i utrzymanie domów rekolekcyjnych. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Msze popołudniowe w naszej parafii o 16.30, 
18.00 i 20.00.  
➢ Od poniedziałku wznawia swoją działalność Klub Seniora. Spotkanie rozpoczyna się po mszy poran-
nej. Serdecznie zapraszamy.  
➢ Również w poniedziałek 6 lutego o godz. 19.00 odbędzie się w Oratorium spotkanie  
w związku z planowaną pieszą pielgrzymką do Częstochowy. 
➢ Spotkanie Ruchu Szensztackiego we wtorek 7 lutego w oratorium po mszy o godz. 8.15. 
➢ W sobotę 11 lutego o godz. 9.00 odprawimy Mszę św. w intencji chorych i starszych Parafian z okazji 
wspomnienia MB z Lourdes. W czasie mszy będziemy udzielać sakramentu namaszczenia chorych,  
a po mszy zapraszamy na spotkanie w oratorium. Prosimy Parafian o umożliwienie dotarcia do kościoła 
osobom chorym i starszym. 
➢ Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 9.00, Dzieci Maryi spotykają się o godz. 10.00, natomiast 
AA zaprasza na spotkanie po mszy wieczornej. Planowane na sobotę 11 lutego spotkanie Trudnych 
Małżeństw Sychar odbędzie się w innym terminie.  
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego,  
 
➢ w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe 26-30. 
➢ 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.  
➢ Dzieci i młodzież zapraszamy na mszę szkolną w czwartek o godz. 16.30. Bardzo prosimy rodziców 
i dziadków o przypomnienie dzieciom o Eucharystii. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą mszą. 
➢ Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w czwartek po mszy wieczornej.  
➢ Wspólnota "Barka" w miesiącu lutym prowadzić będzie kiermasz książek religijnych przy głównym 
wyjściu z tyłu kościoła. Ofiary za książki przeznaczane będą na przeprowadzenie kolejnych spotkań 
kursu Alpha. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 
➢ Zbliża się termin naszych parafialnych rekolekcji w Kokoszycach. Termin 13-16 lutego, zapisy w kan-
celarii. Są jeszcze wolne miejsca. 
➢ Wspólnota Barka informuje, że w tym roku czuwania modlitewne odbywać się będą w trzeci piątek 
miesiąca o godz. 19.00. pierwsze czuwanie już 17 lutego. 
➢ Dziękujemy panom, którzy w minionym tygodniu uprzątnęli świąteczny wystrój naszego kościoła i 
otoczenia. Dziękujemy także paniom za częste sprzątanie świątyni także podczas przeprowadzanych 
remontów. 
➢ Legion Maryi serdecznie dziękuje za znaczki pocztowe na cele misyjne. Zebrano na ten cel 6444 
znaczki. 
➢ Na cmentarzu pojawiła się już kapliczka nagrobkowo-urnowa zwana popularnie kolumbarium. Za-
wiera 24 nisze, do których będą składane urny. W przeciągu dwóch tygodni zostanie ona oddana do 
użytku i wówczas będzie można dokonywać rezerwacji nisz. Termin przyjmowania rezerwacji zostanie 
podany do wiadomości. Natomiast w kaplicach bocznych kościoła trwają prace konserwatorskie i malar-
skie. Dziękujemy za Wasze ofiary na ten cel przeznaczone.  
➢ Rodzicom dzieci komunijnych z SP1 przypominamy o mszy i spotkaniu w następną środę 15 lutego. 
Natomiast msza i spotkanie dla dzieci komunijnych z SP4 odbędzie się wyjątkowo we wtorek 21 lutego 
gdyż w środę 22 przypada Środa Popielcowa. 
➢ Na stronie parafialnej znajdziemy propozycje różnego rodzaju kursów przygotowanych przez Archi-
diecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej, a służących pogłębieniu swojej formacji i wiary oraz wiedzy z 
zakresu teologii czy historii. 
➢ Nasza Parafia planuje w najbliższym czasie następujące pielgrzymki: 2-4.06 – Kotlina Kłodzka, 10-
15.07 – Podlasie, Warmia i Mazury. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Pelagia Przesmycka, Józef Mrozek i Józef 
Wieczorek. Wieczny odpoczynek… 
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PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                     05.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + matkę Annę Sobota we wspomnienie 105 rocznicy uro-

dzin i Adama Skupień w 1 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za + matkę Marię Antoninę Wieczorek we wspomnienie 

urodzin i jej męża Jerzego. 
10.30 Msza św. Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Urbisz oraz Marię i Je-

rzego Machnik. 
12.00  Msza św. Za Huberta Tomiczek w 16 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. chrzest: Emilia Rzazonka.   
16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Nikodem Śmieja. Milena Gaik, Filip 

Pawicki. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Nikodem 

Śmieja.  
18.00 Msza św. Za + Eugeniusza Chromy w miesiąc po śmierci – dar od Jo-

anny. 
20.00 Msza św. Za + Annę Byczek we wspomnienie 100 rocznicy urodzin i 

męża Karola. 
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.       06.01.2023 r. 
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Jerzego w Rydułtowach.  
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6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za dusze w czyśćcu cierpiące i dzisiaj konających. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Annę Zerning, Bronisławę Paprotną i jej dwóch mę-

żów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Czesława Brzęczek w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Mariana Bednarz w 3 rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Bed-
narz, Leputa, Piwowski. 

 

WTOREK                                                                                      07.02.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Doroty z okazji 70 rocznicy 

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

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + męża Jana Buchalik oraz ++ rodziców z obu stron.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Bogdana Potrząsaj w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Otlik i Marię i Euzebiusza Mazur. 
 

ŚRODA                                                                     08.02.2022 r.  
 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Zygfryda Pluta we wspomnienie 100 rocznicy urodzin 

i w 25 rocznicę śmierci, + żonę Annę, ++ rodziców i teściów. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Pelagię Wawrzyńczyk w 12 rocznicę śmierci, męża Ry-

szarda, Piotra Szewczyk w 17 rocznicę śmierci, męża Waltra Urbasik, 
++ rodzeństwo i rodziców. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Franciszka Postawka w 14 rocznicę śmierci.  
2. Za + Mariana Bednarz w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów. 
 
 

CZWARTEK                                                                           09.02.2023 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Alojzego i Jadwigę Drozd, Teodora i Marię Drozd, 

Bolesława, Mariannę i Grażynę Karabin, Krystynę Jakubowską, ++ z 
rodzin Żelazowski i Kramarz, kapłanów, siostry zakonne i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Agnieszkę Pypeć w 1 rocznicę śmierci. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + ojca Karola w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Elżbietę Chromy-Kiliszowską w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Wernera Krause we wspomnienie 100 rocznicy urodzin i 10 
rocznicy śmierci.  

  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Scholastyki, dz.                       10.02.2023 r.     

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ z rodzin Szefer, Płonka, Kubiak,, Bojda, Ślęzak, 

Kmieciak, Bylica, Jężak, Sotoń, Aleksandrę Konopczak, kapłanów, sio-
stry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Andrzeja Tomala w 1 rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Stanisława Golenia w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Dawida Doleżych w 1 rocznicę śmierci.  

SOBOTA                                                                       11.02.2023 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + rodziców Elżbietę i Karola Kotala w kolejną rocznicę 

śmierci. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa, którą poprowadzą Róże Różań-
cowe nr 26 - 30 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy. 

8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Postawka z okazji 60 
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 chorych i seniorów naszej Parafii  
13.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eryki i Alfreda Brzezinka z 

okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie. Te Deum 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
Pokuty 

17.00 Msza św. Za + Jana Olbrich w 5 rocznicę śmierci, żonę Dorotę, ++ Ja-
dwigę i Jana Olbrich, syna Ryszarda. 
 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                    12.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Aleksandra Jazłowskiego z 

okazji 3 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

9.00 Msza św. Za + męża Jerzego Połomskiego we wspomnienie 80 rocz-
nicy urodzin, jego ++ rodziców, teściów i szwagra Zbyszka. 

10.30 Msza św. Za + Stanisława Robak. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mai Machnik z okazji 1 rocz-

nicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Po Mszy św. chrzest - Piotr Wita i błogosławieństwo rocznego 
dziecka - Maja Machnik.  

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Michał Błaszczok, Emilia Pali-

chleb, Dawid Mazurek.  
Po Mszy św. chrzest: Kamil Senejko.  

18.00 Msza św. Za + Bogusława Kozłowskiego – dar od sąsiadów. 
20.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Wiktora Tomas. 

 


