
 Przeżywamy 11 tydzień zwykły w ciągu roku liturgicznego. Dzisiejsza ko-
lekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary. 

 

 Od dzisiejszej niedzieli nastąpiła zmiana w ograniczeniach epidemicznych. W ko-
ściele może być zajętych naraz do 50% przewidzianych miejsc nie licząc zaszczepio-
nych. W naszej sytuacji to ok. 500 osób jednocześnie. Pamiętajmy jednak nadal o 
pozostałych ograniczeniach, o noszeniu maseczek wewnątrz pomieszczeń, zachowa-
niu dystansu i dezynfekcji dłoni. 
 We wtorek 15 czerwca o godz. 9.00 odbędzie się w oratorium spotkanie ruchu 

szensztackiego. Serdecznie zapraszamy. 
 W środę o godz. 16.30 Msza św. w intencji dzieci, rodziców i personelu, na za-

kończenie roku w przedszkolu Sióstr Służebniczek. 
 W piątek 18 czerwca o godz. 15.00 stowarzyszenie diabetyków zaprasza do Ora-

torium na wykład pt.: „Cukrzyca a szczepienia przeciw covid-19”. 
 W trzeci piątek miesiąca zapraszamy na mszę św. i nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego – po mszy porannej, następnie o godz. 15.00 na koronkę do Bożego Miło-
sierdzia, a o 19.00 na konferencję i adorację Najświętszego Sakramentu. 
 Zachęcamy grupy parafialne, aby w miarę możliwości i z zachowaniem wszelkich 

niezbędnych zasad podjęły się już swojej działalności w Parafii.  
 Ministranci mają swoje spotkania w soboty o godz. 9.00, a Dzieci Maryi o 10.00. 

Zapraszamy na spotkania chętnych kandydatów do Ministrantów i Dzieci Maryi, 
szczególnie to zaproszenie kierujemy w stronę dzieci komunijnych i prosimy rodzi-
ców o umożliwienie dzieciom uczestnictwa w spotkaniu.  
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowa-
dzą róże różańcowe nr 21-25.  W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowie-
dzi.  
 W tym tygodniu spotkania przed bierzmowaniem dla klasy 8bSP4 odbędzie się  

16 czerwca o 19.00 Na spotkanie uczestnicy przynoszą obowiązkowo wypełnione 
zgłoszenie do bierzmowania, które wcześniej można pobrać u ks. Kamila. 
 Już dziś informujemy, że Msza św. dla uczniów szkół podstawowych jako dzięk-

czynienie za miniony rok szkolny i prośbę o szczęśliwy czas wakacyjny, odprawimy w 
czwartek 24 czerwca o godz. 16.30. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 

Prosimy także o zwrócenie uwagi na inne publikacje i książki wystawione na stoliku 
z prasą.  
 Pielgrzymka dla kobiet do sanktuarium M.B. Piekarskiej odbędzie się w niedzie-

lę22 sierpnia o godz. 8.30. 
 IV pielgrzymka kolejowa chorych, seniorów i ich rodzin do Lourdes odbędzie się 

w terminie od 8 do 16 września 2022 roku. Szczegóły będą po wakacjach. 
 Istnieje możliwość zarejestrowania się na szczepienie przeciwko Covid-19 w 

punktach szczepień na terenie szpitala zarówno w Wodzisławiu jaki i Rydułtowach. 
 Grupa teatralna Adonai zaprasza w niedzielę 20 czerwca po mszy wieczornej 

na spektakl pt. Kogo szukacie. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Alojzy Lanuszny i Halina Mika. Wieczny 

odpoczynek… 
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15czerwca 2021 – Wtorek   -  Mt5,43-48 
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18 czerwca 2021 – Piątek   - Mt6,19-23 

19 czerwca 2021 – Sobota -  Mt6,23-34 

 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                          13 . 06. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św.  W intencji Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego i Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek oraz o rychłą kanonizację bł. Edmunda Bojanowskie-
go.  

9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Lilianny Jazłowskiej z okazji 3 
rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża  i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jakuba Koszorz z okazji 14 
rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Anioła 
Stróża  i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Joanny Sosna z okazji 60 rocz-
nicy 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 rocznych dzieci: Zofia Wyczyszczok (Oliwia Lapisz, 

Adam Nikiel, Julia Chromik) 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny i Pawła Paszenda z okazji 

10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.    



19.00 Msza św. W intencji budowniczych ołtarzy na Boże Ciało i Nabożeń-
stwo fatimskie 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.  14. 06. 2021 r. 

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego  
7.00 Msza św. Za + Władysława Jarząb – dar od sąsiadów.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Henryka Cebula w 9 rocznicę śmierci ++ rodziców i teściów. 
2. Za + Antoninę Mielimąka – dar od rodziny Jargon. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii z okazji 75 rocznicy urodzin  z podzięko-

waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum. 
2. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. Proboszcza 

Witolda Psurka z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej – dar od Lektorów. 

 

WTOREK                                                                                    15. 06. 2021. r   

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego 
7.00 Msza św. Za + Adelajdę Karwot – dar od sąsiadów. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za ++ Adelajdę i Rudolfa Milion w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Pelagię Gwóźdź w 1 rocznicę śmierci, męża Rudolfa. 
2. Za + Stanisława Barnabas, żonę Agnieszkę. 

ŚRODA                                                                                   16. 06. 2021 r.  

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego 
7.00 Msza św. Za + Magdalenę Moric – dar od rodziny Szurek.  
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św.  Za ++ Zofię i Jana Glenc, Marię Święty, Joachima i Franciszkę Tytko, 

Helenę i Władysława Piprek.  
16.30 Msza św. W intencji dzieci ich rodziców, dyrekcji, wychowawców oraz pracowników  

z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego dziękując za otrzymane łaski w mijają-
cym roku przedszkolnym z prośbą o Bożą opiekę na czas wakacji i nowych obo-
wiązków.   

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Marię i Józefa Wyżgoł. 
2. Za + Eugeniusza Stępkowskiego we wspomnienie 75 rocznicy urodzin    

CZWARTEK – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.   17.06. 2021 r.  

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marii z okazji   urodzin z podziękowa-

niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Helenę i Konrada Kozik, teściów Albertynę, Otylię i Emila 

Wawrzyńczyk.    
14.00 Msza św. ślubna: Maria Pojda – Dawid Patla. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Marię i Jana Burda, syna Krystiana. 
2. Za + męża Henryka Jurkowskiego w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców i 

dwóch braci.  

 

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA                                                      18. 06.2021 r.  

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alojzego z okazji urodzin z podziękowa-

niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Antoniego Zanibol – dar od rodziny Malcharczyk. 
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
18.00 Msza św. koncelebrowana.  

1. Za + Mariolę Reinhold w 13 rocznicę śmierci ++ dziadków. 
2. Za + Urszulę Słupik we wspomnienie urodzin. 

SOBOTA                                                                                 19. 06. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7 .00 Msza św. Za + Renatę Pająk w 2 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 21 – 
25 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15   Msza św. Za + Annę Materzok we wspomnienie urodzin.   
13.00 Msza św. ślubna: Sabina Gonder – Damian Laskowski.  
15.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy i Jarosława Hanak z okazji 50 

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

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.  
2. Za + Marię Lidię Kazimierek w 1 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. chrzest Filip Bizoń.                  

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                            20 . 06. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Annę Konieczny, dwóch mężów i zmarłe dzieci.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny i Tadeusza Tatara z okazji 35 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary i Stanisława Brzeziok z okazji 
35 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.    

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zenona Hołomek z okazji 65 rocznicy 
urodzin, oraz z okazji rocznicy ślubu  Zenona i Henriety z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   
Po Mszy św. chrzest Zofia Mayer 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii i Tadeusza z okazji 85 rocznicy urodzin, 

Krystyny z okazji 80 rocznicy urodzin, oraz Anny i Mariusza z okazji 35 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie, i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   
2. Za ++ rodziców Anielę i Jana, Joannę i Pawła oraz Edwarda.  

Po Mszy św. chrzest Wiktor Skaba. 
18.00 Msza św.  Za + Krystiana Burda w 6 rocznicę śmierci.      

 


