
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

 

1. Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy wiernych do lektury Pisma Świętego. 
2. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- środa – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy, 
- piątek – święto św. Józefa, Rzemieślnika, 
- sobota – uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski, 
- niedziela – Niedziela Dobrego Pasterza. 

3. W środę obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. 
4. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca.  
5. Ze względu na przypadającą 3 maja IV Niedzielą Wielkanocną Kongregacja ds. Kultu Bożego i 

Dyscypliny Sakramentów mocą dekretu zdecydowała, że Uroczystość NMP Królowej Polski będzie 
obchodzona w tym roku w sobotę, 2 maja. Msze św. w tym dniu w naszej parafii będą 
odprawiane wg porządku niedzielnego, tj. o godz. 8.00, 10.30 i 17.00. 

6. W sobotę o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza św. za żywych i zmarłych członków Żywego 
Różańca. 

7. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 
8. W niedzielę o godz. 10.30 zostanie odprawiona Msza św. ku czci św. Floriana w intencji strażaków.  
9. 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.  

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

11. Od 25 marca sakrament pokuty i pojednania będzie możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu się. 
12. Wskazania szczegółowe Arcybiskupa Katowickiego są dostępne na stronie internetowej parafii 

oraz archidiecezji katowickiej.  
13. Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach, szczególnie każdego 

dnia o godz. 20.30 różańcem świętym. Przypominamy o możliwości uczestniczenia w niedzielnej 
Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji. 

14. 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. 

15. Kolekta w przyszłą sobotę i niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.  
16. 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! 
17. Zachęcamy do czytania e-wydań „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, naszego 

informatora parafialnego. 
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III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

Dzisiejsze czytania: (Dz 2, 14. 22b-32); (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11); (1 P 1, 17-21); (Łk 24, 32); (Łk 24, 13-35);  

 
Słowa Ewangelii wg św. Łukasza  

 W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 
oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się 
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy 
ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie 
z sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty 
jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało". 
Zapytał ich: "Cóż takiego?" Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był 
prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy 
wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale 
po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet 
przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały 
widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali 
wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli". Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, 
jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał 
tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, 
wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której 
zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się 
ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce 
u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy 
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy 
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do 
Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście 
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go 
poznali przy łamaniu chleba.  Oto Słowo Pańskie. 
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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.  

PONIEDZIAŁEK, 27.04.2020:      
  

                  7.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski  
                             z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Joachima  
                             z okazji urodzin. 
               17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski  
                             z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Antoniny i Piotra  
                             Gołeczka z okazji rocznicy zawarcia sakramentalnego związku  
                             małżeńskiego.  

WTOREK, 28.04.2020: 

  
7.00   Za ++ rodziców Józefa i Klarę Polak, Henryka i Elżbietę Jambor,  
           dusze w czyśćcu cierpiące. 

            17.00   Za ++ Jana Dorna w rocznicę urodzin, rodziców, pokrewieństwo,  
                         dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

ŚRODA, 29.04.2020 – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy  
                                        i doktora Kościoła, patronki Europy: 

                

             7.00    Za ++ Helenę Pacharzyna w rocznicę śmierci, męża Rainholda, córkę  
                         Annę, pokrewieństwo Rydygiel, Pacharzyna, dusze w czyśćcu  
                         cierpiące. 
          17.00     Za ++ Janusza Bauer w 31. rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę  
                         i Ryszarda, brata Damiana, pokrewieństwo. 
 



 
CZWARTEK, 30.04.2020: 
 
             7.00    Za ++ Edwarda Fiołka w 24. rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę, syna  
                         Huberta, synową Elżbietę, dusze w czyśćcu cierpiące. 
          17.00     Za ++ rodziców Annę i Rudolfa Pacharzyna, zięcia Zygfryda,             
                         dziadków Mandrysz, Pacharzyna, pokrewieństwo. 

 
PIĄTEK, 01.05.2020 – święto św. Józefa, Rzemieślnika: 
 

                        
             7.00    Za ++ rodziców Annę i Horsta Kubenka. 
          17.00     Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
                         z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze  
                         błogosławieństwo w pewnej intencji z okazji zawarcia  
                         sakramentalnego związku małżeńskiego. 

 
SOBOTA, 02.05.2020 – Uroczystość NMP Królowej Polski: 

 
             8.00    Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca. 
          10.30     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                          o dalsze błogosławieństwo w intencji Anieli i Rudolfa Stawinoga  
                          z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku  
                          małżeńskiego.  
          17.00     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o zdrowie i błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego w intencji  
                         ks. proboszcza Bogdana Reka z okazji urodzin. 
 

 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 03.05.2020 – Niedziela Dobrego Pasterza: 
 
           8.00   Za ++ męża Józefa Gawliczek, rodziców Joachima i Bertę Knura, brata  
                      Alfreda, jego żonę i syna, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
         10.30   Ku czci św. Floriana w intencji Strażaków i ich rodzin. 
         17.00   Za ++ rodziców Karola i Antoninę Klinik.   
 


