
Ogłoszenia duszpasterskie 14-21.02.2021 
W szóstą niedzielę zwykłą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy 

Parafian do abstynencji od napojów alkoholowych, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu. Kolekta 
dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie 
ofiary. 
 Zapraszamy dziś na nieszpory o godz. 16.00. Wspólnota Barka zaprasza we wtorek 16 lutego o godz. 

19.00 na czuwanie, w którym można uczestniczyć także online. Przypominamy, w tym roku czuwania 
Wspólnoty Barka odbywać się będą w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca. W Środę Popielcową wraz z całym 
Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Msze święte z 
obrzędem posypania głów popiołem odbędą się o godz. 7.00, 8.15 i 18.00. 
 Od I Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne. Tematem 

rekolekcji będą słowa: „Czy możemy jeszcze być braćmi?”, a poprowadzi je duszpasterz akademicki ks. 
Krzysztof Nowrot z Katowic. Ze względu na ograniczenia zachęcamy do wysłuchania nauk rekolekcyjnych 
także przez Internet – transmisja na stronie parafialnej i na parafialnym fejsbuku. W gablotce, na stronie 
parafialnej i parafialnym fejsbuku znajduje się plan rekolekcji. Nabożeństwo czterdziestogodzinne zgodnie z 
tradycją odprawimy w ramach rekolekcji parafialnych począwszy od poniedziałku 22 lutego.  
 Trwają przygotowania wielkopostnego projektu formacyjnego w ramach znanej już platformy 

Holyweek.pl. Oferta ta, oparta na przesłaniu Ewangelii kolejnych niedziel Wielkiego Postu, będzie 
skierowana do dzieci, młodzieży i rodzin. Pierwsze materiały ukażą się już w niedzielę 14 lutego br. 
Przygotowywane są również rekolekcje wielkopostne na antenie Radia eM oraz przez wspólnoty 
ewangelizacyjne. 
 Z racji Środy Popielcowej spotkanie dla dzieci z SP1 przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii 

św. i ich rodziców odbędzie się w czwartek 18 lutego. Początek Mszą św. o godz. 18.00 na której poświęcimy 
świece komunijne. Podobnie z racji zakończenia rekolekcji wielkopostnych spotkanie dla dzieci komunijnych 
z SP4 odbędzie się w czwartek 25 lutego. Przypominamy, że na czas trwania obostrzeń epidemicznych 
zawiesiliśmy mszę szkolną. Z tej samej racji nie będzie osobnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci w 
wielkopostne soboty. Niewykluczone, że jeśli w marcu wszystkie dzieci wrócą do zajęć stacjonarnych w 
szkole, wznowimy msze szkolne i nabożeństwa dla dzieci.   
 W czasie Wielkiego Postu zapraszamy w niedziele o 15.45 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które 

wygłosi ks. Kamil, oraz w piątki o 17.15 na nabożeństwa Drogi Krzyżowej podczas której będziemy się także 
modlić za zmarłych – zalecki można już składać w zakrystii. Dodatkowo Droga Krzyżowa będzie odprawiana 
w piątek po porannej mszy za wyjątkiem pierwszego i trzeciego piątku miesiąca.  W trzeci piątek miesiąca po 
mszy porannej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 zapraszamy na koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, a o godz. 19.00 zapraszamy, tradycyjnie już, na konferencję, a po niej na wspólną modlitwę 
uwielbienia. W tym dniu podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej będziemy modlili się także w intencji osób 
wykorzystanych i pokrzywdzonych, a także duchownych żyjących niemoralnie i siejących zgorszenie. 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W sobotę 

nabożeństwo różańcowe poprowadzą róże różańcowe nr 31-35. 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.  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.   
 Parom zamierzającym zawrzeć sakrament małżeństwo przypominamy, że do poradni życia rodzinnego 

oraz na nauki przedślubne należy się zapisać na platformie http://narzeczenikatowicka.pl/  
 W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy prace remontowe i adaptacyjne w jednej z sal Domku Maryi, którą 

między innymi wyposażymy w aneks kuchenny na potrzeby spotkań w grupach. Także w najbliższym czasie 
rozpoczniemy prace pielęgnacyjne drzewostanu na naszym cmentarzu. Wraz z nastaniem wiosny chcemy na 
cmentarzu parafialnym rozpocząć porządkowanie grobów. Jest wiele pomników, dla których rezerwacja 
wygasła już kilka, a nawet kilkanaście lat temu. Bardzo prosimy zainteresowane osoby o kontakt z zarządcą 

cmentarza lub kancelarią parafialną w terminie do 31 marca.  Od poniedziałku 22 lutego można będzie 
odebrać w kancelarii parafialnej zaświadczenia o darowiźnie przelanej na konto parafialne na cele kultu. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Mieczysław Jankowski, Jan Świtula i Józef Leks. Wieczny 

odpoczynek… 
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Słowo życia:  
14 lutego 2021 - Szósta Niedziela zwykła - Mk 1,40-45 

15 lutego 2021 - Poniedziałek VI tygodnia okresu zwykłego  - Mk 8,11-13 

16 lutego 2021 - Wtorek VI tygodnia okresu zwykłego   - Mk 8,14-21 

17 lutego 2021 - Środa Popielcowa  - Mt 6,1-6.16-18 

18 lutego 2021 - Czwartek przed Wielkim Postem   - Lk 9,22-25  

19 lutego 2021 - Piątek przed Wielkim Postem   - Mt 9,14-15 

20 lutego 2021 - Sobota przed Wielkim Postem   - Lk 5,27-32 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                       14. 02. 2021 r.      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Zofię Kopka we wspomnienie urodzin i w rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 65 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 Elżbiety i Kazimierza z okazji 60 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 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 synów Mikołaja i Sergiusza z 
okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło 
Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  
Po Mszy św. chrzest Oskar Glanc  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Aleksander Jazłowski, Nina Woś 

(Mia Suchodolska, Karol Łukoszek). 
18.00 Msza św.  Za + Adelajdę Habram. 

http://narzeczenikatowicka.pl/


 

PONIEDZIAŁEK                                                                                15. 02. 2021 
r.   

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

Uzdrowienia Chorych w intencji Lucyny z prośbą o szczęśliwy przebieg 
operacji i powrót do zdrowia. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Antoniego Cieślik w 20 rocznicę śmierci, żonę Teresę ++ rodziców i 
teściów. 
2.  wolna intencja… 

18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty i Leszka Robak z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  
 

WTOREK                                                                                       16. 02. 2021 r   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Stanisława Makoś ++ braci i dziadków.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Józefa Tomala w 8 rocznicę śmierci.  
2. Za + Janinę Wachtarczyk w 2 rocznicę śmierci.  

18.00 
 

Msza św. Za ++ rodziców Elinę i Henryka Newe.  
 

 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. wolna intencja…   
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Grzegorza Stebel, ojca Zygmunta.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Henryka Wojak w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Reinholda Sczansny w rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin, 
żonę Dorotę, syna Henryka ++ rodziców z obu stron. 
 

CZWARTEK                                                                                 18. 02. 2021 r.  

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

1. Za + Tadeusza Miczek we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Hannę Loska – dar od chrześniaczki Katarzyny z rodziną. 
 

III PIĄTEK MIESIĄCA                                                                         19. 02. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św.  wolna intencja…  
Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  Za + Reginę Jureczko w kolejną rocznicę śmierci, męża 

Franciszka. 
15.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
17.15  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Annę i Henryka Skaba. 
2. Za + męża Piotra Basistę we wspomnienie urodzin i w 15 rocznicę 
śmierci.     
 

SOBOTA                                                                                      20. 02. 2021 r.       

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą róże różańcowe 
nr 31-35 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

8.15  Msza św. Za + Renatę Niestrój w 2 rocznicę śmierci, męża Ryszarda.     
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.   
2. Za ++ rodziców Elżbietę i Henryka Gacka, Elfrydę i Jerzego Szymik. 
Po Mszy św. chrzest – Mateusz Wolski.      

WIELKIEGO

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety i Mariana Przeliorz z 

okazji 39 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Klaudiusza Hajduczek 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. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 50 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 Franciszka Panic z okazji 60 
rocznicy  urodzin oraz córki Magdaleny z okazji 30 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest Antonina Żurek i błog. rocznego dziecka Klara 
Pawliczek.   

15.45  
16.30 Msza św. Za + Sylwię Rudzińską w 8 rocznicę śmierci.   
18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny Brzezinka z okazji 55 

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



 


