
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby archidiecezji – 
utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych.  

2. Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30. 
3. Obchody liturgiczne tygodnia: 

 środa – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, 

 czwartek – wspomnienie NMP z Lourdes. 
4. W czwartek, we wspomnienie NMP z Lourdes, obchodzimy Światowy 

Dzień Chorego. Wszystkich chorych i cierpiących polecamy naszej mo-
dlitwie. W tym dniu zapraszamy na Mszę św. w ich intencji o godz. 9.30. 

5. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.   
6. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra-

mentu z okazją do spowiedzi św.  
7. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Tadeusza Kali-

sza. Kolekta w tym dniu zostanie przeznaczona na budowę kościoła  
w Jankowicach.  

8. Zgodnie z wezwaniem Ks. Arcybiskupa do modlitwy w intencji ustania 
pandemii, o pokój i ład społeczny, zachęcamy wszystkich wiernych do 
indywidualnej i rodzinnej modlitwy różańcowej w naszych domach  
w łączności z kapłanami archidiecezji katowickiej – codziennie o godz. 
20.30. 

9. 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! 

10. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Mi-
łujcie się”, naszego informatora parafialnego. 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Mateusza i Macieja 
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KONTO PARAFIALNE: 
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Kancelaria parafialna czynna po każdej Mszy Św. w tygodniu. 

 
 
 

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



 
V NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Dzisiejsze czytania: (Hi 7,1-4.6-7); (Ps 147A,1-2.3-4.5-6); (1 Kor 

9,16-19.22-23); Aklamacja (Mt 8,17); (Mk 1,29-39); 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 
 

 

 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu 
Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz 
powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę pod-
niósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy 
słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych;  
i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych roz-
maitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał 
złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, 
gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustyn-
ne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy 
Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do 
nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 
mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, naucza-
jąc w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
V NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.02.2021: 
 
 
 

           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Krystyny z okazji  
                      urodzin i synów z rodzinami.  
         10.30   1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem wszystkim ludziom dobrej  
                      woli za okazaną pomoc i dar serca – od Hani Czekała z córkami.  
                      2. Msza św. dziękczynna z okazji 111. rocznicy urodzin Sługi Bożej S.M.  
                      Dulcissimy z prośbą o jej beatyfikację.  
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji Lucyny z okazji 40. rocznicy  
                      urodzin.   

PONIEDZIAŁEK, 08.02.2021:      
                   
                  7.00   Za ++ rodziców Joachima i Janinę Szymiczek, pokrewieństwo  
                             Szymiczek, Chorąży, dusze w czyśćcu cierpiące. 
                17.00   Za ++ Jana Durczok w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron,  
                             pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 
WTOREK, 09.02.2021: 
  
               7.00   Za ++ rodziców Elżbietę i Henryka Jambor, Gertrudę i Joachima  
                          Mika, pokrewieństwo.  
             17.00   Za ++ rodziców Anielę i Pawła Pytlik, siostrę Agnieszkę, dziadków  
                          Jana i Anastazję.  

 
ŚRODA, 10.02.2021 – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy: 
               

              7.00   Za ++ Stanisława Pieła w 4. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron. 
            17.00   Za + żonę i mamę Małgorzatę Polak w 6. rocznicę śmierci.  
 
 

 



CZWARTEK, 11.02.2021 – wspomnienie NMP z Lourdes: 
 
            

           7.00   Za ++ Alojzego Gorus, żonę Agnieszkę, syna Longina, rodziców,  
                      rodzeństwo. 
          9.30    Do NMP z Lourdes w intencji wszystkich chorych. 
        17.00    Za + męża Ernestyna Pacharzyna w 1. rocznicę śmierci, dusze  
                      w czyśćcu cierpiące. 

 
PIĄTEK, 12.02.2021: 
  

            7.00     Za ++ Jana Koniecznego w 3. rocznicę śmierci, pokrewieństwo, dusze  
                         w czyśćcu cierpiące 
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za + Elżbietę Jagieło, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

SOBOTA, 13.02.2021: 
 
            7.00    Za ++ męża i ojca Gerarda Pacharzyna, rodziców, dwóch braci,  
                        bratowe, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.  
                        Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          16.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.  
          17.00    Za ++ Annę Siedlaczek w 1. rocznicę śmierci, męża Józefa, córkę  
                        Edeltraudę, zięcia Wincentego, synową Annę, rodziców z obu stron,  
                        dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.02.2021: 
 
 
 

           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji rodziny Róży i Alojza  
                      Mandera, rodzin dzieci oraz ++ rodziców Mandera, Mandrysz,  
                      Jędrzejczyk. 
         10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji Romana Polak z okazji 75.  
                      rocznicy urodzin. 
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Za + ojca Alojzego Stawinoga. 


