
O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  28.06-5.07.2020 
 Obchodzimy dziś 13 niedzielę zwykłą w ciągu roku. W pierwszą wakacyjną niedzielę zwyczajem 
naszej parafii modlimy się o błogosławieństwo dla kierowców i bezpieczeństwo na drogach. 
 W dniu dzisiejszym na Mszach św. o godz. 10.30 i 12.00 udzielona zostanie Pierwsza Komunia 
Święta dzieciom klas trzecich SP1. Polecamy te dzieci i ich rodziny Waszej pamięci modlitewnej.  
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o 16.00. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym obo-
wiązuje inny porządek Mszy św. - od dzisiaj w niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 18.00, a od środy 
1 lipca nie będzie w tygodniu Mszy św. o godz. 8.15.  
 W poniedziałek obchodzimy Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu kolekta 
przeznaczona jest na Stolicę Apostolską jako świętopietrze.  
 W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do udziału w 
Mszach św. i nabożeństwach: w czwartek za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej, w piątek do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę do Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwa odprawiamy 
po porannej Mszy Świętej. Okazja do Sakramentu Pokuty pól godziny przed każdą Mszą św.  
 W piątek i sobotę począwszy od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną, zapisy 
przyjmowane są w zakrystii i kancelarii do środy. 
 Informujemy, że decyzją Kurii Metropolitalnej wszystkie bierzmowania zostały przeniesione na 
miesiące jesienne. O terminie udzielenia sakramentu poinformujemy w późniejszym czasie. Zachęca-
my jednak by już teraz dopełnić u ks. Wojciecha wszystkich formalności zgłoszenia do bierzmowania. 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o 8.00. W sobotę 
modlitwę różańcową o godz. 7.30 poprowadzą członkowie Rodziny Radia Maryja                         a na-
stępnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.  Popołudniu od godz. 16.00 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
 Wieczorna modlitwa różańcowa o godz. 20.30 potrwa w naszej Parafii do końca miesiąca czerw-
ca. Zachęcamy Parafian do łączenia się z nami drogą internetową. Istnieje jednak też możliwość 
uczestnictwa Parafian w tej modlitwie w kościele.  
 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. 
 W przyszłą, pierwszą niedziele miesiąca osoby słabosłyszące mogą skorzystać w godz. 11.30-
12.00 z sakramentu pokuty w Domku Maryi. 
 Za tydzień 5 lipca na Mszy świętej o godz. 16.30 udzielać będziemy sakramentu Chrztu. Nauka 
dla rodziców i chrzestnych przed chrztem w sobotę o godz. 15.00 w Oratorium. 
 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, jest kolejny numer Gościa Niedzielnego i inne cza-
sopisma, zachęcamy do zabierania ich ze sobą do domu.  
 Bóg zapłać, za ofiary, jakie w tym czasie składacie na mszy podczas kolekty, do skarbonek, czy ja-
ko przelew na konto naszej parafii. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie 
Seminarium Duchowne. W sposób szczególny dziękujemy Panom, którzy w tym tygodniu podjęli pra-
ce porządkowe w naszym kościele, pracowali na probostwie i uczestniczą w pracach rozbiórkowych 
następnego odcinka starego muru przy kaplicy przedpogrzebowej. Serdeczne Bóg zapłać. Przygoto-
wujemy się teraz do rozpoczęcia pierwszego etapu stawiania nowego muru. Gromadzimy środki ma-
terialne na ten cel i polecamy to Waszej modlitwie.  
 Informujemy, że od 13 lipca w naszej Parafii rozpocznie działalność Klub Seniora, który będziemy 
współprowadzić ze Stowarzyszeniem MOJE MIASTO. Na początek spotkania odbywać się będą w każ-
dy poniedziałek do południa. 
 W okresie lipca i sierpnia kapłani naszej parafii udający się na urlop mogą przyjąć intencje Mszy 
świętej odprawianych w czasie wakacji. Zainteresowanych odsyłamy do poszczególnych księży.  
 Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i bezpiecznego 
powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii, nawiedzając miejsca sa-
kralne pamiętajmy o stosownym stroju. Dzieci wyjeżdzające na zorganizowane kolonie i obozy wypo-
sażmy w pisemne żądanie aby organizatorzy umożliwili im udział w praktykach religijnych. 
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X I I I NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

CZYTANIE W ROKU A   Kto opowiedział się za Jezusem, musi liczyć się ze wszystkimi następstwami takiej decyzji: może stać się 
obcym wielu ludziom, nawet swoim najbliższym. Zdarza się to dziś również w środowiskach, które uważają się tradycyjnie za chrze-
ścijańskie, również w rodzinach katolickich. Nikt nie lubi, aby mu zakłócano spokój, burzono ustalone szablony. Mówimy: nie należy 
przesadzać, nie warto być fanatykiem. Uczeń Jezusa nie jest fanatykiem. Jest szczęśliwy, bo znalazł Jezusa i Jezus go odnalazł. Nie 
może milczeć o tym, co przepełnia jego serce. Nie ma żadnych pretensji. A Bóg podziękuje za każdą najmniejszą przysługę oddaną 
uczniowi Jezusa.                                                                                                                                                      (Mszał) 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   
Alleluja.  Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa, 
          a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał. 
 

EWANGELIA Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje.      Mt 10,37-42 
+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do 
swoich apostołów: Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, 
nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za 
Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, 
a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was 
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, 
który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę 
proroka otrzyma. Kto. przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawie-
dliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dla-
tego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. — Oto słowo 
Pańskie. 

Ś W I Ę T Y C H  A P O S T O Ł Ó W  P I O T R A  I  P A W Ł A  
Święci Apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie podczas prześladowania chrześcijan za 
czasów Nerona, który panował w latach 64—67. Piotr i Paweł „obdarzeni różnymi darami zbudowali jeden Kościół 
Chrystusa".                                                                                                                                                       (Mszał) 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                     Mt 16,18 
Alleluja.  Ty jesteś Piotr — Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a 
bramy piekielne go nie przemogą. 
EWANGELIA         Tobie dam klucze królestwa niebieskiego.      Mt 16,13-20 

+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w 
okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają 
Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, 
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". 
Jezus zapytał ich: ,A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szy-
mon Piotr: „Ty jesteś, Mesjaszem, Synem Boga żywego". Na to Jezus 
mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i 
krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja 
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr — Opoka i na tej opoce zbuduję mój Ko-
ściół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a 
co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy przykazał, uczniom,, aby niko-
mu nie mówili, że On jest Mesjaszem. — Oto słowo Pańskie. 
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T R Z Y N A S T A  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A         28. 06. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Dominika Kowalskiego. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michaliny Jendrysik z okazji 35 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.                                                

10.30 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Erny Mandrysz okazji 95 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ca-
łej rodziny. Te Deum.  
2. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. Szkoły Podstawowej  
nr 1 kl. III a i c. 

12.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Rudolfa Dzierżenga z okazji 80 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum.                                               
2. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. Szkoły Podstawowej  
nr 1 kl. III b   
Po Mszy św. chrzest: Lara Pawliczek.    

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Krystiana Burda w 5 rocznicę śmierci. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny   z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o zdro-
wie dla męża Stefana z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.                                               

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA                  29. 06. 2020 r.                                                                                                                                  

6.30 Godzinki o NSPJ 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Solenizantki z okazji 30 rocznicy urodzin z 

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

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Emilię Mika we wspomnienie urodzin, męża Franciszka, Gertrudę i 

Henryka Grzybek.                                                   
18.00  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Elfrydę Karalin w 2 rocznicę śmierci, męża Czesława, rodziców i teściów.  
2. Za + Tomasza Baranowskiego w 5 rocznicę śmierci. 

WTOREK                                                                                                             30. 06. 2020 r.                                    

6.30 Godzinki o NSPJ 
7.00 Msza św. Za + Bernadetę Gawlik we wspomnienie 65 rocznicy urodzin. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Urszulę i Engelberta Szmidt w kolejne rocznice urodzin.   

18.00 
 

Msza św. koncelebrowana:   
1. Za + Aleksandrę Gebauer w 1 rocznicę śmierci.     
2. Za ++ rodziców Janinę i Józefa Ksionszko.    

ŚRODA                                                                                                                01. 07. 2020 r.            

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefa Pozimskiego w 31 rocznicę śmierci, żonę Otylię, syna Andrze-

ja.  
Po Mszy św. Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Marię i Alojzego Majnusz, synową Teresę, rodziców z obu stron.  
2. Za + Aleksandra Morawca w 15 rocznicę śmierci. 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                                    02. 07. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii i o nowe powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa.  
2. Za + Józefa Durczok w kolejną rocznicę śmierci. 
Po Mszy św. nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Jana Szenk, Zofię i Fryderyka Kufka we wspomnienie urodzin oraz za ++ z 
rodzin Szenk i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. Za + Michała Tytko, dziadków Reginę i Brunona Rupnik, Franciszkę i Jana Tytko.    

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Uroczystość św. Tomasza, Ap.               3. 07. 2020 r.                                                            

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.  
18.00 Przed Mszą św. chrzest – Franciszek Gopczak 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + męża Rudolfa Masarczyk, rodziców Albina i Marię Masarczyk.          
2. Za+ Leona Gwoździk, żonę Paulinę, syna Jana, Szymona Magiera, syna Antonie-
go, Anielę i Wiktora Magiera. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                        04. 07. 2020 r.                                                            

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za żywych i zmarłych członków Różańca św. + Krystyna Kornhauser, + Pe-

lagia Gwóźdź   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Rodzina Radia Maryja oraz 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ rodziców Elżbietę i Ottona Stasiak w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Grażynę Wieczorek w 1 rocznicę śmierci.  

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                        05. 07. 2020 r.                                                            

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Wojciecha Pająk w 6 rocznicę śmierci. 

 9.00 Msza św.  wolna intencja……                                                
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny i Michała z okazji 10 rocznicy zawar-

cia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Ewa Sobeczko. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamila Bugla z okazji 18 rocznicy urodzin 
o światło Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża oraz w intencji Józefa Bugla z okazji 
80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
Po Mszy św. chrzest: Eliza Bielska  
i błogosławieństwo rocznego dziecka: Łukasz Budak   

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Szymon Gorgosz ( ochrzczone: Oliwier Wolnik, 

Oskar Nikel, Lara Pawliczek, Franciszek Gopczak, Eliza Bielska )    
  




