
O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  16-22.02.2020 

 Dziś przeżywamy szóstą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kolekta niedzieli jest przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii: na zakup materiałów potrzebnych do ocieplenia stropu naszego kościoła oraz 
remont dalszych pomieszczeń oratorium. Bóg zapłać za modlitwy i złożone ofiary. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Obchody liturgiczne: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP , 

- w piątek – wspomnienie św. Piotra Damianiego, bpa i dK, 

- w sobotę – Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła 

 Dzisiaj kolejne spotkanie kursu ALPHA dla Młodych, a jutro dla dorosłych. Pamiętajmy o nich w 
modlitwie.  

 W poniedziałek zapraszamy o godz. 9.00 do oratorium na Spotkanie Ruchu Szensztackie-
go. 

 We wtorek po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium na spotkanie kobiet grupy Miriam.  

 W środę spotkanie dla dzieci z SP1 przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. i ich 
rodziców. Początek Mszą św. o godz. 18.00 na której poświęcimy świece komunijne. Po mszy kateche-
za dla dzieci w kościele i spotkanie rodziców w oratorium. Analogicznie w przyszłą środę spotkanie dla 
dzieci z SP4. 

 W czwartek godz. 16.30 Msza św. szkolna. Bardzo prosimy rodziców i dziadków o przypomnienie 
dzieciom o Eucharystii. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą mszą.  

 W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy do oratorium na spotkanie Akcji Katolickiej. 

 W trzeci piątek miesiąca po mszy porannej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 za-
praszamy na koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 19.00 zapraszamy na czuwanie modlitewne. 

 W sobotę po mszy porannej modlitwę różańcową poprowadzą Rodziny Domowego Kościoła. Jak w 
każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.  

 Udało nam się skompletować dwie róże Żywego Różańca Rodziców modlących się za swoje dzieci, 
szukamy chętnych do założenia kolejnych róż. Zachęcamy niezdecydowanych - listy znajdują się w 
zakrystii. 

 W dniu dzisiejszym kończymy pierwszą edycję nauk przedślubnych w naszej Parafii. Parom przygo-
towującym się do sakramentu małżeństwa przypominamy o rejestracji na platformie 
www.narzeczenikatowicka.pl celem odbycia nauk w terminie czerwcowym lub odbyciu ich w innej pa-
rafii. 

 Przypominamy, że 26 lutego przypada Środa Popielcowa. Rekolekcje parafialne odbędą się w ter-
minie od 1 do 4 marca, rekolekcje dla liceum od 4 do 6 marca, natomiast rekolekcje dla szkoły pod-
stawowej w terminie od 9 do 11 marca.  

 Do końca lutego należy składać wnioski o stypendium „bł. Ks. Emila Szramka” dla młodzieży. Kryte-
ria i wnioski znajdują się na stronie wydziału katechetycznego Kurii Archidiecezji.  

 Bardzo dziękujemy wszystkim Panom zaangażowanym w remonty pomieszczeń naszego orato-
rium. W następnej kolejności chcemy dokonać niezbędnego remontu w dalszych pomieszczeniach 
oratorium ponieważ wkrótce chcemy uruchomić w naszej Parafii klub seniora. Chcemy także zakupić 
materiały do ocieplenia stropu kościoła aby uniknąć dużych strat ciepła. 

 W związku z obchodami setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, nasza archidiecezja organizuje 
pielgrzymkę do Rzymu. Szczegóły na plakatach w gablotce. 

 Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i innych czasopism religijnych, dzieciom polecamy Ma-
łego Gościa Niedzielnego.  

 W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: Izabelę Fert, Sabinę Rolnik, 

      Waldemara Joszko i Erwina Menżyk. Wieczny odpoczynek…. 
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V I NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

CZYTANIE W ROKU A  Za każdym razem, gdy człowiek coś czyni, dokonuje wyboru między dobrem a złem. Żaden czyn 
ludzki nie pozostaje w zasadzie obojętny. Nasza wolność polega na tym, że jesteśmy zdolni czynić dobro i realizować je solidnie. „Nie 
zabijaj", „Nie cudzołóż", „Nie będziesz fałszywie przysięgał" - przykazania te były i są do dziś najdalej wysuniętą granicą, której nie wolno 
przekroczyć pod groźbą grzechu ciężkiego a w dalszej perspektywie potępienia, tzn. utraty życia i wszelkiej wolności. Kto idzie aż do 
końca zbliżając się do tej granicy, ten ją wreszcie przekroczy. Bo im dalej, tym głos ostrzegawczy sumienia staje się słabszy i rzadszy. 
Aby uniknąć zła, jest rzeczą konieczną czynić dobro. Jest nim przede wszystkim miłość, wierność, prawdomówność...                  (Mszał) 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                                                                   J 6,63b.68b 
Alleluja.  Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.  Ty masz słowa życia wiecznego. 
 

EWANGELIA DŁUŻSZA                           Wymagania Nowego Przymierza.                                    Mt 5,17-37 
+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że 

przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem 
powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w 
Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniej-
szych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy 
wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość 
nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziano przedtem: „Nie zabijaj"; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu 
bratu „Raka", podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku", podlega karze piekła ogni-
stego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw to-
bie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i 
dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 
przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zapraw-
dę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: 
„Nie cudzołóż". A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim 
sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, 
wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli  prawa twoja ręka jest ci powo-
dem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest 
dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe two-
je ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli kto chce 
oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy". A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem 
nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za 
żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że 
powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz 
dotrzymasz Panu swej przysięgi". A Ja wam powiadam: Wcale 
nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na 
ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest 
miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo 
nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi. — Oto słowo Pańskie. 

http://www.narzeczenikatowicka.pl/
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S Z Ó S T A  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A                16. 02. 2020 r. 

 6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Do opatrzności Bożej w intencji pewnej rodziny z podziękowaniem za odebrane 

łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                             
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Arkadiusza Janiczek z okazji 50 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marceliny Jurkowskiej z okazji 1 rocznicy uro-
dzin, jej rodziców i chrzestnych z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Marcelina Jurkowska.                                                      

12.00  Msza św. Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji braci Mikołaja i Sergiusza Pielczyk z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin, ich rodziców opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Klara Melcer                                                     

16.00 Nieszpory niedzielne  
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Jeszka-Robak z okazji urodzin  

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.  
Po Mszy św. chrzest: Maksymilian Piechula.  

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Andrzeja z okazji 70 rocznicy urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum. 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                          17. 02.  2020 r.                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Stanisława Makoś.                         
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                        

  8.15 Msza św. Za + Grzegorza Stebel i jego ojca Zygmunta.       
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1.  Za ++ Felicytę i Ryszarda Jendrośka, rodziców z obu stron.  
2.  Za ++ Agnieszkę i Alberta Zielonka.    

WTOREK                                                                                                                      18. 02. 2020 r.                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP          
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra z podziękowaniem za odebrane łaski z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz za + Jadwigę  w kolejną roczni-
cę śmierci  

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pewnej rodziny z okazji 35 rocznicy zawarcia 

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

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za + Tadeusza Miczek we wspomnienie urodzin.     
2.  Za + Stefana Smaciarz.    

ŚRODA                                                                                                                         19. 02. 2020 r.          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Adama z okazji 7 rocznicy urodzin z prośbą o 

Dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – 
dar od babci i dziadka.   

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za + Henryka Mazurek, syna Adama oraz ++ rodziców                                            

18.00 
 
 

Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Rufina i Paulinę Chrószcz w kolejną rocznicę śmierci.    
2. Za + Krystynę Zatylny w 1 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców. 

 
CZWARTEK                                                                                                                 20. 02. 2020 r.                     

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Mariana Bednarz – dar od brata Mieczysława z żoną.    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny z okazji   urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz za + 
matkę Otylię we wspomnienie urodzin. 

16.30 Msza św. szkolna: Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Fatimskiej w intencji 
Anny i Jana z okazji 55 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. Te Deum. 

18.00  Msza św. Za + Alfonsa Dzierżenga.    

III  PIĄTEK MIESIĄCA                                                             21. 02. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Mariana Bednarz – dar od Janka z rodziną z Brzezin. 

Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego   
 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Mariana Gawron – dar od Przyjaciół.    

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

1. Za ++ Augustyna i Teresę Mrozek, Jana i Annę Sprysz, Marię i Konrada Szewczyk, sy-
na Jerzego.   
2. Za + Sylwię Rudzińską w 7 rocznicę śmierci.  

SOBOTA – ŚWIĘTO KATEDRY SW. PIOTRA APOSTOŁA                                      22. 02. 2020 r.                                                                                                       

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św.  wolna intencja….. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą poprowa-
dzi Rodzina Domowego Kościoła oraz Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

8.15  Msza św. Za + Waleriana Knesz w 5 rocznicę śmierci.        
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty 
17.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.    
2. Za + Stefana Skupień w 1 rocznicę śmierci. 

S I Ó D M A  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A                23. 02.2020 r.                  

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety i Mariana Przeliorz z okazji 38 rocz-

nicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny                               

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eryki z okazji 80 rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana Gwóźdź z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 
Katarzyny i Adama Gwóźdź z okazji 30 rocznicy ich urodzin z podziękowaniem za odebra-
ne łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.                                                         

12.00 Msza św. Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Alfreda Brzezinka z okazji 80 roczni-
cy 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. Za + Renatę Niestrój w 1 rocznicę śmierci, męża Ryszarda.  
18.00  Msza św. Za + Marzannę Konieczny we wspomnienie 50 rocznicy urodzin. 

 




