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Kancelaria parafialna czynna po każdej Mszy Św. w tygodniu 

 

Kancelaria parafialna czynna po każdej Mszy Św. w tygodniu. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1.    Dziś przeżywamy IV niedzielę zwykłą. 

2.    Dzisiejsza kolekta przeznaczona na potrzeby parafii.  

3.    Nieszpory o godzinie 16.30 

4.    Obchody liturgiczne tygodnia 

  - wtorek - Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.                                                  

  - czwartek - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

  - piątek - wspomnienie . św. Błażeja, bpa i męcz. 

                  - niedziela -  V NIEDZIELA ZWYKŁA 

5.   We wtorek po mszy świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie rady parafialnej i ekonomicznej. 

6.   W czwartek obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, który kończy cykl uroczystości                

związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. W tym dniu, podczas każdej Mszy św.         

będziemy błogosławić gromnice. Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone w całym                  

Kościele jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta w tym dniu zostanie                          

przeznaczona na zakony kontemplacyjne.  

7.   W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do korzystania      

z sakramentów świętych. 

8.   Dzieci, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek o godz. 17.00.              

Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30. 

9.   W piątek wspomnienie św. Błażeja. Po każdej Mszy św. będziemy udzielali specjalnego               

błogosławieństwa. 

10.  W piątek po Mszy św. porannej zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana                      

       Jezusa.   

11.  W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

12.  W piątek o godz. 19.30 zapraszamy Mszę świętą w intencji chorych i pokoju z modlitwą                      

 uwielbienia. 

13.  W piątek odwiedziny chorych. Zapisy przyjmujemy w zakrystii. 

14.  W sobotę o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków                       

       Żywego Różańca. Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

15.  W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu okazją                                        

       do spowiedzi św. 

16.  Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona zostanie na utrzymanie, 

       remont i działalność domów rekolekcyjnych. 

17.  Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele i wokół                    

       kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać! 

18. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”,                        

          „Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego. 

 

 
Redakcja i opracowanie: ks. proboszcz Bogdan Rek, e-mail: bogdan.rek@archidiecezjakatowicka.pl 
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dzisiejsze czytania: : So 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

 

 
Słowa Ewangelii wg św. Mateusza 
 
 

  Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocie-

szeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni bę-

dą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostą-

pią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla spra-

wiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosła-

wieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu 

mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem 

wielka jest wasza nagroda w niebie». Oto Słowo Pańskie. 

              INFORMATOR PARAFIALNY 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
    IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.01.2023 
 
       8.00   Za ++ rodziców Halinę i Mirosława Goworko oraz chrzestnego  
                  Jerzego Klimek. 
     10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski 
                  z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Bogusławy 
                  i Józefa Klinik z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
                  związku małżeńskiego i wnuka Dominika w pierwszą rocznicę               
                  urodzin. 
     16.30   Nieszpory.  
     17.00   Za + Jana Zając w rocznicę urodzin.  
 

PONIEDZIAŁEK, 30.01.2023  
 

      7.00   Dziękczynno- błagalna w intencji córki Teresy.  
    17.00   1. Za ++ rodziców Zofię i Alojzego Nikel w rocznicę śmierci, siostrę  
                      Halinę Sypuła, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
                 2. 30 dniowa – Za ++ Franciszka Niestrój, Dominika Tarnowskiego.                
 

 
 WTOREK, 31.01.2023: - Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb. 
 

      7.00   Za ++ Klarę Sekuła, dusze w czyśćcu cierpiące.  
    17.00   Za + męża Władysława Łysień w rocznicę śmierci. 
 
 

 
ŚRODA, 01.02.2023  
 
 

 

      7.00   Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Wyrba dziadków z rodzin Nowak,  
                 Wyrba, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
    17.00   Za ++ rodziców Annę i Izydora Pacharzyna, męża Józefa,  
                 pokrewieństwo z obu stron. 
 
 



 CZWARTEK, 02.02.2023 - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
            

   7.00    Do Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji  
               kapłanów o świętość ich życia i posługi oraz o nowe powołania,  
               szczególnie z naszej parafii.  
               Msza szkolna: 
 17.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
               o dalsze błogosławieństwo w intencji rodziny Gamrot i Burek. 

PIĄTEK, 03.02.2023 - Wspomnienie . św. Błażeja, bpa i męcz. 

 
 

    7.00    Za ++ rodziców Marię i Józefa Krybus, dusze w czyśćcu cierpiące. 
  15.00    Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
  17.00    1. Za ++ Oswalda Klimek, syna Jerzego, córkę Halinę, zięcia Mirosława, 
                     rodziców Ferdynanda i Waleskę Klimek. 
                 2. Za + Dominika Tarnowskiego, wszystkich zmarłych z ulicy Kobylskiej 
                     i dusze w czyśćcu cierpiące od mieszkańców z ulicy Kobylskiej. 
  19.30    Msza św. w intencji chorych i pokoju z modlitwą uwielbienia.  

SOBOTA, 04.02.2023  
 
 

   7.00     Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.  
                Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
  16.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.  
  17.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
                 o dalsze błogosławieństwo w intencji Marii Fiołka z okazji 75  
                 rocznicy urodzin oraz rodzin Fiołka i Brzózka. 

 
  V NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.02.2023: 
 

 
 

     8.00    Za ++ ojca Jana Polak w rocznicę urodzin, mamę Annę, dziadków 
                 z obu stron.  
   10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                 o dalsze zdrowie i błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
                 w intencji Anny Błaszczok z okazji urodzin i całej rodziny. 
   16.30   Nieszpory. 
   17.00   Za ++ Jana Durczok w 25 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron,  
                 dusze w czyśćcu cierpiące.  


