
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

 

1. Dziś oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. 
2. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski, 

- sobota – święto św. Marka, Ewangelisty. 
3. W związku z zarządzeniem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 17.04.2020 

roku, od 20 kwietnia w Mszach św. w naszej parafii może brać udział 25 osób. 
Prosimy, aby uczestniczyli w nich tylko wierni, którzy mają zamówioną daną 
intencję. Pozostałe obostrzenia (odwołane nabożeństwa  
i sposób odprawiania pogrzebów) pozostają bez zmian.  

4. W związku z zagrożeniem koronawirusem Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc udzielił 
dyspensy od niedzielnej Mszy św.  

5. Od 25 marca sakrament pokuty i pojednania będzie możliwy tylko po 
wcześniejszym umówieniu się. 

6. Wskazania szczegółowe Arcybiskupa Katowickiego są dostępne na stronie 
internetowej parafii oraz archidiecezji katowickiej.  

7. Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. 
Przypominamy o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za 
pośrednictwem radia lub telewizji. 

8. Caritas Archidiecezji Katowickiej uruchomiło możliwość wsparcia walki  
z epidemią koronawirusa. Ofiary na ten cel można przelać na konto Caritas 
Archidiecezji Katowickiej: (96 1050 1214 1000 0090 3169 8062). Tytuł: OFIARA – 
KORONAWIRUS. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup respiratorów 
bądź środków ochronnych dla Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Tychach 
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach) i Szpitala św. Józefa w Mikołowie. 

9. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.  
10. 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! 
11. Zachęcamy do czytania e-wydań „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, 

„Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego. 
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

Dzisiejsze czytania: (Dz 2, 42-47); (Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24); (1 P 1, 3-9); (J 

20,19-31); (J 20,19-31);  

 
Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 
"Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do 
nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ,  
i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 
stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu 
Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 
abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19.04.2020 – Miłosierdzia Bożego: 
 
           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dary Ducha Świętego dla Mateusza Bortnowskiego z okazji 18.  
                      rocznicy urodzin. 
         10.30   Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
                       z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  
                       i błogosławieństwo w intencji Marii i Wernera Koszorz z okazji 50.  
                       rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.  
         17.00   Za ++ męża Pawła Kurka, rodziców z obu stron, dziadków,  
                      pokrewieństwo Myśliwiec, Kurka, dusze w czyśćcu cierpiące. 

PONIEDZIAŁEK, 20.04.2020:      
  

                  7.00   Za ++ rodziców Ernesta i Agnieszkę Kampka, syna Antoniego,  
                             zięcia Henryka Pytlik, dziadków Jakuba i Annę Fiołka, Franciszkę  
                             Zwierzyna i Anastazję Jędrzejczyk. 
               17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski  
                            z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji  
                            rodziny Macieja i Eweliny Botorek. 

WTOREK, 21.04.2020: 

  
7.00   Za ++ Helenę Wrazidło, rodziców, Martę i Elfrydę Sekuła, Marię  
           Gocman, dusze w czyśćcu cierpiące. 

            17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Małgorzaty i Mariana  
                         Szulc z okazji 30. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku  
                         małżeńskiego.  

ŚRODA, 22.04.2020: 

                

             7.00    Za ++ Henryka Cymerman, rodziców, dziadków Drożdżok,  
                         Cymerman, Krolik oraz rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
          17.00     Za ++ rodziców Hildegardę i Karola Mrozek, synową Bernadetę,  
                          wnuka Henryka, dziadków. 



CZWARTEK, 23.04.2020 – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,  
                                               głównego patrona Polski: 
 
             7.00    Za ++ męża Romana Pietrzykowskiego w rocznicę śmierci, dusze  
                         w czyśćcu cierpiące. 
          17.00     Za ++ rodziców Antoniego i Matyldę Gawron, zięcia Antoniego,  
                         dziadków z obu stron. 
 

 
PIĄTEK, 24.04.2020: 
 

                        
             7.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w pewnej intencji. 
          17.00     Za ++ Eugeniusza Rajman, ojca Huberta, teściów Bertę i Edmunda,  
                         dziadków, pokrewieństwo. 
 

 
SOBOTA, 25.04.2020 – święto św. Marka, Ewangelisty: 

 
             7.00    Za ++ ojca Zygmunta Klimanek, dusze w czyśćcu cierpiące. 
          17.00     Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Płaczek, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 

 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26.04.2020: 
 
           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Krystyny z okazji  
                      urodzin i dzieci z rodzinami.  
         10.30   W intencji parafian. 
         17.00   Do Opatrzności Bożej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski  
                       z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w pewnej intencji.  


