
Ogłoszenia duszpasterskie 24-31.01.2021 
Dziś obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. Zachęcamy wszystkich Parafian do 

codziennej lektury Pisma św. Kolekta niedzielna przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii. 
Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. Zapraszamy dziś na nieszpory kolędowe o godz. 
16.00.  
 Z racji Niedzieli Słowa Bożego dla wszystkich zainteresowanych Pismem św. został 

przygotowany cykl konferencji Psalmy – modlitewnik Biblii. Są one dostępne na stronie Domu 
Rekolekcyjnego w Kokoszycach www.rekolekcje-kokoszyce.pl. Link dostępny także na naszej 
parafialnej stronie fesbukowej. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W poniedziałek 
obchodzimy Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  
 W środę 27 stycznia spotkanie dla dzieci komunijnych z SP4 i ich rodziców. Msza św. o godz. 

18.00, a po niej katecheza. Prosimy rodziców o zaplanowanie sobie czasu i obecność z dziećmi na 
spotkaniu.   W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się ostatnie kolędowanie przygotowane 
przez parafialną grupę teatralną Adonai. Początek o godz. 15.00. Zachęcamy do obejrzenia 
kolędowania w relacji na stronie parafialnej lub na stronie fejsbukowej. 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00.  
 W sobotę nabożeństwo różańcowe poprowadzą róże żywego różańca nr od 21 do 25. Od godz. 

16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na adorację i spowiedź. Nasz kościół jest 
otwarty cały dzień.  
 W niedzielę 31 stycznia ze będziemy gościć w Parafii ks. Wojciecha Poradę SDS – wieloletniego 

misjonarza w Albanii, który wraz z młodzieżą zaangażowaną w dziele misyjnym będzie się dzielił 
swoim doświadczeniem pracy misyjnej, a na stoisku z materiałami misyjnymi i rękodziełem zbierał 
ofiary na organizowanie kolejnych akcji misyjnych. Gorąco zachęcamy wszystkich Parafian do 
zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła.  
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Zbliża się okres 

rozliczeniowy podatku dochodowego. Caritasu informuje o możliwości odpisu podatkowego 1% na cele 
charytatywne.  
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie. Prosimy o przestrzeganie 

obowiązujących norm sanitarnych: w ławkach zajmujemy tylko miejsca oznaczone naklejoną karteczką, 
prosimy o dezynfekcję rąk i prawidłowe używanie maseczek. Pamiętajmy, że cały czas obowiązuje 
dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św., a liturgia z naszego kościoła jest w całości 
transmitowana na stronie parafialnej.   
 Do końca miesiąca będą odprawiane msze za Parafian w ramach odwiedzin kolędowych. 

Modlimy się w Waszych intencjach polecając Panu Bogu wszystkie Wasze sprawy w rozpoczętym 
roku. Plan Mszy św. znajduje się w gablotkach, na stronie parafialnej w Internecie. Serdecznie na nie 
zapraszamy przedstawicieli rodzin, ale z zachowaniem ograniczeń wynikających z pandemii.  
 Już dziś informujemy, że wielkopostne rekolekcje parafialne odbędą się w terminie od 21 do 24 

lutegoi poprowadzi je duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Nowrot. 
 Osoby, które posiadają stroje komunijne z lat ubiegłych i chciałyby je odsprzedać tegorocznym 

dzieciom komunijnym proszone są o przyjście ze strojami do Oratorium w sobotę 30 stycznia w 
godzinach od 9 do 11. Dzisiaj w oratorium Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na akcję 
krwiodawstwa - rejestracja dawców do godz. 13:30. 
 Pracowników Służby Zdrowia zapraszamy na spotkanie formacyjne online z parafii św. Jadwigo 

Śląskiej w Chorzowie, w  środę 27 stycznia br. ze Mszą św. i wykładem ks. prof. dr. hab. Piotra 
Morcińca pt. „Terapia daremna versus godne umieranie. Perspektywa antropologiczno-etyczna (lub 
bioetyczna)”, więcej szczegółów na stronie internetowej.  

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Zofia Świeży, Brunon Palla, Józef Oborski i Janusz 
Świtula. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia:  
 

Przemija postać tego świata i przeminie na zawsze. Niebo i ziemia przeminą, jedynie 

słowa Pana nie przeminą. Możemy żyć światem, używać go, albo trwać w Słowie Bożym, 

które trwa na wieki. Nie można służyć Bogu i światu. Mamy przykazane przemieniać się w 

myśleniu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Panu i doskonałe. 

Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a reszta będzie nam 

dodana. Czas jest krótki i wkrótce wszystko przeminie, ale kto czyni wolę Bożą, ten trwa 

na wieki.   Marek Ristau 

 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                     24. 01. 2021 r.                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + matkę Marię Boda we wspomnienie urodzin i w 10 

rocznicę śmierci, ojca Jana, i brata Jana Boda, ++ rodziców z obu stron. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Andrzeja z okazji 60 rocznicy 

urodzin 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 Karola Łukoszek z okazji 1 
rocznicy urodzin, jego rodziców i chrzestnych z prośbą o opiekę Anioła 
Stróża, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Błogosławieństwo rocznego dziecka Karol Łukoszek. 

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

http://www.rekolekcje-kokoszyce.pl/


16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. W int. Parafian mieszkających przy ulicy: Tetmajera nr od 1 do 

50 i od 157 do 195; Boh. Warszawy 67 D  
18.00 Msza św.  Za ++ rodziców Augustyna i Teresę Mrozek, Jana i Annę 

Sprysz, Konrada i Marię Szewczyk, syna Jerzego.  
 

PONIEDZIAŁEK – Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła        25. 01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Józefa Iksal, syna Helmuta, synową 

Ritę, zięciów Gerharda i Mariana. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  intencja wolna… 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Andrzeja Kosider w 5 rocznicę śmierci, matkę Władysławę 
Zimny.  
2. W int. Parafian mieszkających przy ulicy Tetmajera nr od 197 do 225 i 
od 85 do 113. 
 

WTOREK – Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa            26. 01. 2021 r                                                                 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Magdalenę Włoczko w rocznicę śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św.   intencja wolna… 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Hildegardę Myśliwiec w 6 rocznicę śmierci, męża Alojzego, syna 
Bogdana, rodziców i teściów. 
2. Za + Elżbietę Baron w 39 rocznicę śmierci. 
 

ŚRODA                                                                            27. 01. 2021 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jadwigę Woźnica w 13 rocznicę śmierci, mężów 

Henryka i Emanuela. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Salomeę Bednorz, męża Gerarda. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Anielę i Edmunda Groborz oraz za + ks. Henryka Groborz.  
2. W int. Parafian mieszkających przy ulicy: Tetmajera nr od 2 do 18, od 
66 do 120A i od122 do 150; Licealna od 1 do 12; 
 

CZWARTEK – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK       28. 01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefa Dobrowolskiego, żonę Agnieszkę.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Zytę Kocur w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Gerarda Adamczyka w rocznicę śmierci.  

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 45 
lat zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
rodzinach. Te Deum.  
 

PIĄTEK                                                                                          29. 01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

1. Za + Bogumiła Woźnica w kolejną rocznicę śmierci.  
2. Za + Grzegorza Baron w 6 rocznicę śmierci.  
 

SOBOTA                                                                                          30. 01. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  intencja wolna… 

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

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. intencja wolna… 
2. intencja wolna… 

17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Maria Napiórkowska, Janusz 
Przesmycki, Urszula Słupik, Mariusz Adamczyk, Roman Folwarski, 
Franciszek Bukowski, Edeltrauda Szolc, Rozalia Wojtasik, Erna Malerz, 
Gertruda Poniakowska, Cecylia Zastera, Edyta Bentka, Aleksandra 
Piechaczek.   

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                             31. 01. 2021 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. W int. Parafian mieszkających przy ulicy: Tetmajera nr od 20 

do 64; Traugutta od 167 do 247 i od 251 do 285.  
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Leks 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. koncelebrowana:  
1. W int. Parafian mieszkających na ulicy Traugutta nr od 178 do 208 i 
Wróblewskiego nr od 60 do 120.  
2. Za + Wernera Ferenca i + Adama Ferenca w kolejną rocznicę ich 
śmierci.  

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 80 rocznicy 
urodzin, oraz wnuka Sebastiana z okazji 21 rocznicy 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 Parafian mieszkających przy ulicach: Traugutta nr 
od 274 do 210 A,B,C,D,E; Urocza od 1 do 27; Błękitna od 1 do 16; 
Wąska, Tęczowa, Krzywa 

18.00 Msza św. W int. Parafian mieszkających przy ulicach: Wieniawskiego od 
2 do 22; Wyspiańskiego od 21 do 28; Boya Żeleńskiego od 1 do 21; 
Wiśniowa, Studzienna i Wróblewskiego od 5 do 111 

 


