
➢ Dziś przeżywamy Szóstą Niedzielę Zwykłą. Kolekta Mszy św. przeznaczona 
jest potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
➢ Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. 
➢ Przypominamy, że trwają odwiedziny duszpasterskie dla tych Parafian, któ-

rzy złożyli deklarację kolędową. Na podany w deklaracji numer telefonu księża 
wcześniej będą się kontaktować i ustalać szczegóły odwiedzin. 
➢ We wtorek 15 lutego Wspólnota Barka zaprasza na wspólne uwielbienie 

przed Najświętszym Sakramentem. Spotkanie Ruchu Szensztackiego w środę 16 
lutego o godz. 9.00 w oratorium. Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się do-
piero 16 lutego. 
➢ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej nabożeń-

stwo do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.00 zapraszamy na odmówienie Ko-
ronki do Bożego Miłosierdzia. W sobotę miesięczna msza w intencji zmarłych 
zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii. 
➢ Grupa AA zaprasza w sobotę o godz. 18.00 do Domku Maryi na otwarty mi-

ting dla osób zmagających się z chorobą alkoholową.  
➢ Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bo-

żego  
o godz. 8.00. W sobotę po mszy porannej zapraszamy na nabożeństwo różań-
cowe, które poprowadzą róże różańcowe nr 31-35. Jak w każdą sobotę o godz. 
16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. Za-
praszamy na osobistą modlitwę i adorację do naszej świątyni.  
➢ Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa 

Niedzielnego. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej parafii.  
➢ 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 stro-
nie internetowej archidiecezji. 
➢ Na stronie parafialnej znajdziemy propozycje różnego rodzaju kursów przy-

gotowanych przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej, a służących 
pogłębieniu swojej formacji i wiary oraz wiedzy z zakresu teologii czy historii. 
➢ Zapisy na wakacyjne turnusy „Tatry po męsku” dla mężczyzn, ojców z sy-

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

Młodzieży. Wydarzenie adresowane jest do osób młodych od 14 roku życia, a 
udział niepełnoletnich możliwy jest z opiekunem. Prosimy zgłosić w kancelarii 
osoby chętne wziąć udział w SDM. 
➢ Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do Światowego Spotkania Ro-

dzin w Rzymie, dlatego zachęcamy wszystkie rodziny do zapoznania się z mate-
riałami przygotowanymi na tą okazję. Materiały można znaleźć na stronie para-
fialnej oraz na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w zakładce: X Światowe 
Spotkanie Rodzin” 
➢ 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. Także od 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 

brakuje, może w zakrystii odebrać sobie maseczki.  

➢ W minionym tygodniu odeszli do Pana: Czesława Brzęczek, Grażyna Boń-
czyk, Bogdan Potrząsaj, Agnieszka Pypeć, Andrzej Tomala, Elżbieta Kiliszewska-
Chromy i Dawid Doleżych. Wieczny odpoczynek… 
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SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                   13.02.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Kuny jako podzię-

kowanie za długoletnią pracę w parafii św. Jerzego z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

9.00 Msza św. Za + Zygfryda Chrószcz we wspomnienie urodzin. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mikołaja i Sergiusza Piel-

czyk z okazji ich urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę 
Aniołów Stróżów i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Dziękczynno- błagalna w intencji Małgorzaty Jeszka-Ro-
bak. Po Mszy św. chrzest Lidia Szmajduch.  

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św. koncelebrowana:   

1. W intencji rocznych dzieci Szymon i Michał Podżorscy.  
2. Msza św. kolędowa: W intencji parafian z ulic Klonowa, Orze-
chowa, Sadowa, Jadwigi,  
Mikołaja, Urocza, Błękitna, Wiśniowa, Dobra.  

https://tatrypomesku.pl/
https://tatrypomesku.pl/


18.00 Msza św. kolędowa: W intencji Parafian z ulic: Wyspiańskiego, Ple-
biscytowa, Raciborska, Barcioka, Sobieskiego, Miodowa, Ciasna. 
 

PONIEDZIAŁEK – Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa, patronów Europy   
14.02.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Alfreda Szajor.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Józefa Jenczmionka – dar od szwagierki Gabrieli. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Adelajdę Habram, męża i syna 
2. Za + Cyrylię Wieczorek, męża Jana.  
 

WTOREK                                                                                               15.02.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Czesławę Brzęczek – dar od sąsiadów.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Franciszkę Kiliszowską – dar od przyjaciół.  
18.00 Msza św. Za ++ Ernę i Ryszarda Jarzyna. 

  
ŚRODA                                                                                           16 .02.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Janinę Wachtarczyk w 3 rocznicę śmierci. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Za + męża Józefa Tomala w 9 rocznicę śmierci, rodziców 

i rodzeństwo.  
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Henriety Hołomek z oka-

zji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum. 

 
CZWARTEK                                                                                  17.02.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  W intencji Parafian. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.   
8.15 Msza św.  Za + Bolesława Sanecznik i ++ rodziców.  
18.00 Msza św. Za + Grzegorza Stebel, ojca Zygmunta. 

  
III PIĄTEK MIESIĄCA                                                                 18.02.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Mariana Sosna w 1 rocznicę śmierci, ojca Henryka 

Sosna w 20 rocznicę śmierci. Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci 
Miłosierdzia Bożego.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Zygmunta Luleczka – dar od Dominiki i Łukasza 

Jawor z Nowego Sącza       
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Annę i Henryka Skaba. 
2. Za + Tadeusza Miczek we wspomnienie urodzin.   
  

 SOBOTA                                                                                      19.02.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Reginę Jureczko w kolejną rocznicę śmierci, męża 

Franciszka. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże ró-
żańcowe nr 31 – 35 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy 

8.15 Msza św.  Za + Renatę Niestrój w 3 rocznicę śmierci.     
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 
2. Za ++ Elżbietę i Henryka Gacka w kolejną rocznicę śmierci.    
  

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 małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla nich i całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefani z okazji 80 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

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

rocznicy urodzin z prośbą o opiekę Anioła Stróża oraz w intencji 
jej 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 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

 


