
Ogłoszenia duszpasterskie 14-21.03.2021 
 Dziś Czwarta Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą LAETARE – radości. W rzymskiej 

tradycji jest to niedziela róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róż, 
a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd też 
w dzisiejszej liturgii różowy kolor szat.  

 Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg 

zapłać za wszystkie ofiary. 
 

 Zapraszamy dziś o 15.45 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, natomiast w piątki 

na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 z modlitwą za zmarłych zalecanych. Przypo-

minamy, że następne odwiedziny duszpasterskie chorych odbędą się w dniach: 26 i 27 marca, 

czyli przed Niedzielą Palmową. 

 W tygodniu zapraszamy na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 

8.00. W sobotę nabożeństwo różańcowe poprowadzą Siostry Służebniczki. Od godz. 16.00 

wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi i adoracji.  

 Wspólnota Barka zaprasza na czuwanie modlitewne we wtorek 16 marca o godz. 19.00. 
Dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału bezpośrednio proponujemy przekaz online.  Będzie też 
możliwość spowiedzi. 

 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, ale liturgicznie ważniejsza jest w tym sa-

mym dniu uroczystość św. Józefa. Nie będzie zatem mszy wotywnej o Miłosierdziu Bożym, ale 

po mszy porannej odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, jak również odmówimy 

Litanię do św. Józefa. O 15.00 zapraszamy do kościoła na koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

 W ostatnim czasie zakupiliśmy do naszego kościoła figurę św. Józefa, widoczną po lewej 

stronie kościoła, którą poświęcimy w uroczystość św. Józefa. W roku św. Józefa szczególnie 

zachęcamy do modlitwy za jego wstawiennictwem, a także do zapoznania się z życiem święte-

go dzięki książkom dostępnym na stolikach z prasą. 

 W następnych tygodniach są jeszcze wolne intencje mszalne. Jeśli są osoby zaintereso-

wane – prosimy o kontakt z kancelarią lub zakrystią. W sobotę 27 marca o godz. 15.00 w 

oratorium odbędzie się nauka przedchrzcielna dla pragnących ochrzcić swoje dzieci w okresie 

Wielkanocnym.  

 Pragniemy zaprosić wszystkich chętnych Parafian do podjęcia duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego. Uroczyste ślubowanie będzie miało miejsce podczas Mszy św. w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Osoby, które podejmą Duchowa Adopcje, a także trwające w modli-

twie prosimy o wpisanie się na listę w zakrystii w przyszłą niedzielę 21 marca. Dane te są 

przekazywane do Diecezjalnej Diakoni Życia. 

 Serdecznie dziękujemy Parafianom za przestrzeganie ograniczeń pandemicznych. Pro-

simy o dalszą wytrwałość i zachowanie bezpieczeństwa.  

 Pracowników Służby Zdrowia zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, któ-

re odbędą się w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, w dn. 25–

27 marca. 

 Można odbierać w kancelarii parafialnej zaświadczenia o darowiźnie przelanej na konto 

parafialne na cele kultu. W każde piątki marca i kwietnia w oratorium w godz. od 8.30 do 10.00 

można uzyskać pomoc w rozliczeniu deklaracji PIT. 

 Prosimy o dokonanie w najbliższym czasie wiosennych porządków na cmentarzu, na 

grobach naszych bliskich. Odpady prosimy segregować i umieszczać w kontenerach do tego 

przygotowanych. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy na cmentarzu czyszczenie rur drena-

żowych, aby skuteczniej odprowadzać wodę oraz dokonaliśmy cięć gałęzi zagrażających bez-

pieczeństwu przychodzących na cmentarz. Serdecznie dziękujemy strażakom za pomoc w tym 

dziele. Przypominamy, że do końca miesiąca marca chcemy rozwiązać sprawę opuszczonych i 

zaniedbanych grobów. 
 W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana Marian Deńczyk. Wieczny odpoczynek… 
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CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karola Lex z okazji 80 roczni-

cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od sympatyków „Godzi-
nek” oraz za ++ Karola Siedlaczka, i Franciszka Masłowskiego. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kariny Brzezina z okazji 50 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych w intencji Mikołaja z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla niego i dla jego rodziców. (3 latka) 
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych w intencji Martynki o szczęśliwy przebieg operacji, zdrowie i 
opiekę Anioła Stróża. (12 lat)   

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki Gajewskiej z okazji 



przyjęcia Sakramentu Chrztu św., jej rodziców i chrzestnych z prośbą o 
zdrowie i opiekę Anioła Stróża. Po Mszy św. chrzest Weroniki. 

15.45  
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Paulina Pawlas, Tomasz Świder-

ski, (Klara Pawliczek) i w intencji Maksyma Koper przyjmującego chrzest 
po mszy. Po Mszy św. chrzest Maksym Koper.    

18.00 Msza św. Za ++ rodziców Jadwigę i Norberta Procek w kolejną rocznicę 
śmierci i we wspomnienie urodzin ++ dziadków z obu stron – dar od córki 
z rodziną. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                              15. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Andrzeja Koseckiego. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Karola i Franciszkę Świtula. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Romana Kłosek. 
2. Za + Henryka Szweda we wspomnienie urodzin. 
 
 

WTOREK                                                                                        16. 03. 2021 r 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. wolna intencja… 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Alojzego Święty, żonę Agnieszkę, wnuka Krzysztofa oraz 

++ dziadków.  
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Józefa i Anielę Korzuch. 
2. Za + Gabrielę Staniek w kolejną rocznicę śmierci. 
 
 

ŚRODA                                                                                    17. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Helenę Tacik – dar od kuzyna Kazimierza z córką Małgo-

rzatą. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Marię Pytlik, męża Augustyna, syna Grzegorza, córkę 

Różę i trzech zięciów, oraz za + Gabrielę Brzezina. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Henryka Galbierz ++ rodziców Annę i Alfreda.  
2. Za + Antoninę Mielimąka - dar od rodziny Władarz zamiast kwiatów.  
 
 

CZWARTEK                                                                                18. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Leona Pawełek w 2 rocznicę śmierci, żonę Helenę, zięcia 

Winfryda, ++ dziadków i + Herberta Baszton.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Annę i Emanuela Fiołka, synów Józefa, Emila i Pawła, 

synowe  Marię i Helenę. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Eddę Koczy we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Henryka Habram. 
 
 

PIĄTEK – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP                19. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Reginę Michalską, dwóch mężów Adolfa i Rafała.   

Po Mszy św. nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego, litania do 
św. Józefa.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Paulinę i Pawła Postawka, córkę Teresę, Bolesława 

Postawka, Marię i Franciszka Czernik, Grzegorza Kosel, dusze w czyść-
cu cierpiące.  

15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego 
17.15  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Józefa Dembczyk w 16 rocznicę śmierci i we wspomnienie uro-
dzin.  
2. Za + Eddę Koczy we wspomnienie urodzin – dar od Pani Stordyl.  
 

SOBOTA                                                                                       20. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. wolna intencja… 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Siostry Służeb-
niczki NMP oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

8.15 Msza św.  Za + Helenę Białas ++ teściów Bertę i Wincentego Moj. 
17.00 Msza św. – miesięczna za zmarłych zalecanych. 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                   21. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św.  wolna intencja… 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych w intencji Justyny Ryszka z okazji 30 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny – dar od rodziców. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Justyny z okazji 50 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej o powrót do zdrowia dla mamy Anieli.  
15.45  
16.30 Msza św. Za + Józefa Tomala we wspomnienie urodzin i imienin.  



18.00 Msza św. Za + Danutę Wojak – od kuzyna Aleksandra Stalmach.   
 


