
➢ Dziś przeżywamy I niedzielę Wielkiego Postu. Kolekta dzisiej-
szej niedzieli jest jałmużną postną. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Rozpoczęliśmy w naszej Parafii wielkopostne rekolekcje parafialne, 
a głosić je będzie redemptorysta - ks. Łukasz Kalisz. Plan rekolekcji 
znajduje się w gablotkach i na stronie parafialnej. Przypominamy tylko 
co najważniejsze: Nauki rekolekcyjne dziś na mszach i do środy na 
mszy o 8.15 i 18.00. Dziś o 19.00 nauka stanowa dla mężczyzn, jutro 
o tej samej porze dla kobiet, a we wtorek dla młodzieży i kandydatów 
do bierzmowania z klasy ósmej. W poniedziałek o godz. 10.00 msza z 
nauką rekolekcyjną dla seniorów i chorych parafian. Bardzo prosimy 
ułatwić im przybycie do świątyni. Codziennie dłuższa okazja do spo-
wiedzi, a w ramach rekolekcji także czterdziestogodzinne nabożeństwo 
adoracji.  
➢ Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym  
o godz. 15.45. Msze popołudniowe w naszej parafii o 16.30, 18.00  
i 20.00.  
➢ W poniedziałek zapraszamy na Klub Seniora. Spotkanie rozpoczyna 
się po mszy porannej.  
➢ We wtorek po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium na spotka-
nie grupy Miriam. 
➢ Spotkanie młodzieżowej grupy Young w środę po mszy wieczornej  
w oratorium. Zapraszamy młodzież po 13 roku życia. 
➢ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek  
i pierwsza sobota miesiąca. 
➢ W pierwszy czwartek o 7.00 zapraszamy na mszę w intencji nowych 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Po mszy porannej na-
bożeństwo o nowe powołania. 
➢ Przypominamy dzieciom, zwłaszcza kandydatom do bierzmowania  
z klas szóstych i siódmych o mszy szkolnej w czwartek o 16.30. Pół 
godziny wcześniej okazja do spowiedzi. 
➢ Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w czwartek po mszy wie-
czornej.  
➢ W pierwszy piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, a 
po niej nabożeństwo. Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca 
jest spowiedź oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradza-
jącej. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę 
na adoracji od godz. 16.00. W pierwszy piątek nie będzie drogi krzyżo-
wej po mszy porannej, wieczorem nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 
17.15. Zalecki za zmarłych, za których będziemy się modlić podczas 
nabożeństw Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.  
➢ W pierwszą sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa, którą w 
tym tygodniu poprowadzi Grupa kobiet Miriam i nabożeństwo do Nie-
pokalanego Serca Maryi. Po nim msza w intencji członków róż różań-
cowych i rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej.  
… (cd. na wkładce) 
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PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                26.02.2023 r. 
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Laszka Janosz z oka-

zji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla ich rodzin. Te Deum   

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Jenczmionka z oka-
zji 70 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 Reginy Piła z okazji 95 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Julii Janoszek z okazji 18 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło  
Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Barbara Łukoszek.  

15.45 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Adama Gaszka z okazji rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 
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18.00 Msza św. Za + Marzannę Konieczny we wspomnienie urodzin. 
19.00 Nauka stanowa dla MĘŻCZYZN 
20.00 Msza św. Za + Jerzego Choroba w 9 rocznicę śmierci, ++ rodziców i te-

ściów. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                       27.02.2023 r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Reginę Goraus we wspomnienie urodzin oraz za ++ rodziców Ma-
rię i Ryszarda Choroba. 
2. Za + Helenę Biskup – dar od rodziny Luleczko. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Ryszarda Warzecha oraz ++ Kazimierę i Stanisława Doma-

galskich. 
10.00 Msza św. i nauka dla Seniorów i Chorych z błogosławieństwem Lourdz-

kim. (w intencji chorych i seniorów) 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji wnuków: Bruna, Konrada, Mag-

daleny i Wiktora z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

19.00 Nauka stanowa dla KOBIET 
 

WTOREK                                                                                 28.02.2023 r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Alberta Zielonka. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Annę Lapisz w rocznicę śmierci, ++ rodziców Pytlik i Lapisz.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Elinę i Henryka Newe.  
2. Za + Kazimierza Zamośny w kolejną rocznice śmierci. 

19.00 Nauka dla MŁODZIEŻY i BIERZMOWAŃCÓW Z KLAS ÓSMYCH 
 

ŚRODA                                                                                           01.03.2023 r. 
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Antoninę Turek, jej ++ rodziców i rodzeństwo.  
2. Za + bratową Grażynę Woźnica i ciocię Zofię Kubica o dar życia wiecz-
nego. 

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Józefa Słomka w 16 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów 

i rodzeństwo. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + męża Mirosława Babiak w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za rekolekcjonistę i owoce rekolekcji w naszej parafii. 

 
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                           02.03.2023 r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji  

kapłanów pracujących i pochodzących z parafii, o nowe powołania  
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 

Po Mszy św. Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Albinę i Adolfa Kocjan. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Wilhelma Bluszcz. 
18.00 Msza św. Za + Bożenę Karwot w 1 rocznicę śmierci. 

  
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                 03.03.2023 r. 
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św.  Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + męża Pawła Schirmeisen oraz syna Andrzeja w 1 rocznice 

śmierci. 
17.15 Droga Krzyżowa 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.  
2. Za + Henryka Habram, żonę Adelajdę, syna Jerzego.  

  
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA     04.03.2023 r.  
6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Antoninę Mielimąka w 2 rocznicę śmierci o radość życia 

wiecznego.  
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa kobiet  
„Miriam”  oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ członków w ostatnim 
czasie: Helena Biskup, Krystyna Gryger 
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej. 

10.00 Droga krzyżowa dla dzieci 
15.00 Droga Krzyżowa na Kalwarii Pszowskiej 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
17.00 Msza św. Za + Henryka Malerz w 1 rocznicę śmierci. 



 
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                    05.03.2023 r. 
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Krzysztofa Chyb w 20 rocznicę śmierci   
9.00 Msza św. Za + Bertę Kilowską we wspomnienie urodzin. 
10.30 Msza św. Za ++ Annę i Henryka Skaba. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marka Piela 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.   

15.45 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym. 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św.: Melania Szymiczek. 
18.00 Msza św. Za + męża Kazimierza. 
20.00 Msza św. Za + Jolantę Wichary w 5 rocznicę śmierci. 

 
 
 
 
 
 
 

➢ O godz. 10.00 droga krzyżowa dla dzieci. Natomiast o godz. 15.00 
nasza parafia i parafia Orłowiec prowadzą drogę krzyżową na Kalwarii 
Pszowskiej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym nabożeń-
stwie. O godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja 
do spowiedzi świętej. Zapraszamy na osobistą modlitwę i adorację  
do naszej świątyni.  
➢ W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramen-
talną chorych i starszych Parafian. Zapisy w zakrystii i w kancelarii 
parafialnej do środy włącznie. 
➢ W sobotę 4 marca odbędzie się w oratorium o godz. 15.00 nauka 
przedchrzcielna. Prosimy o zgłoszenie w kancelarii zamiaru udziału  
w naukach. 
➢ Wspólnota Barka w miesiącu lutym prowadzi kiermasz książek,  
z których dochód przeznaczony jest na organizację spotkań kursu  
Alpha. Książki są w atrakcyjnej cenie 5 złotych.  
➢ W sobotę z racji turnieju piłkarskiego spotkania ministrantów się 
nie odbędzie, Dzieci Maryi spotykają się o godz. 10.00, natomiast AA 
zaprasza na spotkanie po mszy wieczornej.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Nie-
dzielnego. 
➢ Wszystkich zainteresowanych rezerwacją nisz w kapliczce nagrob-
kowo-urnowej zwanej popularnie kolumbarium odsyłam do strony  
parafialnej, gdzie można przeczytać warunki udostępnienia niszy.  
Natomiast w celu rezerwacji należy skontaktować się z kancelarią  
parafialną w godzinach urzędowania.  
➢ Zainteresowanych udziałem w pieszej pielgrzymce Szlakiem Orlich 
Gniazd do Częstochowy prosimy o kontakt z ks. Maciejem. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Andrzej Bizoń, Rut Ćmok, 
Klara Moskwa, Maria Krajczok i Krystyna Gatnar. Wieczny odpoczynek 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
w dniach od 25 lutego do 1 marca 2023 r. 

Rekolekcjonista: Ks. Łukasz KALISZ CSsR 
 

 

SOBOTA 25.02.2023 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

17.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną 

 
 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.02.2023 
   7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00, 20.00 
 

Inauguracja rekolekcji- Veni Creator i Msze św. z nauką rekolekcyjną) 
15.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
19.00  Nauka dla MĘŻCZYZN 

 

PONIEDZIAŁEK 27.02.2023 
  8.15  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
10.00  Msza św. i nauka dla Seniorów i Chorych z błogosławieństwem 

Lourdzkim 
/Po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu w ramach nabożeństwa 40 

godzinnego do godz. 17.45/ 

17.00  Okazja do spowiedzi św. 
18.00  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
19.00 Nauka stanowa dla KOBIET 
 

WTOREK 28.02.2023 
  8.15  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
/Po naukach rekolekcyjnych/pogrzebach wystawienie Najświętszego Sa-

kramentu w ramach nabożeństwa 40 godzinnego do godz. 17.45/ 

17.00  Okazja do spowiedzi św. 
18.00  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
19.00 Nauka dla MŁODZIEŻY i BIERZMOWAŃCÓW 
 

 

ŚRODA 1.03.2023  ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 
  8.15  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

/Po naukach rekolekcyjnych/pogrzebach wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu w ramach nabożeństwa 40 godzinnego do godz. 17.45/ 

17.00  Okazja do spowiedzi św. 
18.00  Msza św. z nauką ogólną – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 

 


