
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Zachęcamy wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miło-

sierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. 
2. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii, z kolei przed kościołem 

odbywa się zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.   
3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 16.15. 
4. Obchody liturgiczne tygodnia: 

 czwartek – Święto św. Kazimierza, Królewicza, 

 niedziela – III Niedziela Wielkiego Postu. 
5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do 

korzystania z sakramentów świętych. 
6. W piątek po Mszy św. porannej zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
7. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.   
8. W piątek o godz. 16.15 i w sobotę o godz. 9.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Za-

lecki za zmarłych można składać w zakrystii. 
9. W sobotę po Mszy św. porannej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy. 
10. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z oka-

zją do spowiedzi św.  
11. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii. 
12. Zgodnie z wezwaniem Ks. Arcybiskupa do modlitwy w intencji ustania pandemii,  

o pokój i ład społeczny, zachęcamy wszystkich wiernych do indywidualnej i rodzin-
nej modlitwy różańcowej w naszych domach w łączności z kapłanami archidiecezji 
katowickiej – codziennie o godz. 20.30. 

13. 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! 

14. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, 
naszego informatora parafialnego. 
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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

Dzisiejsze czytania: (Rdz 22,1-2.9-13.15-18); (Ps 116,10 i 15.16-17.18-19); 

(Rz 8, 31b-34); Aklamacja (Mt 17,7); (Mk 9,2-10); 

 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 
 

 

 

 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno 
na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się 
lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła.  
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy na-
mioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział 
bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłania-
jący ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słu-
chajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, 
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie 
rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z mar-
twych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy 
powstać z martwych.. Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 28.02.2021: 
 
 
 

           8.00   Za ++ Józefa Liszka w 32. rocznicę śmierci, żonę Jadwigę, dusze  
                      w czyśćcu cierpiące. 
         10.30   W intencji parafian. 
         16.15   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.  
         17.00   Za ++ rodziców Stefana i Emę Komarek, Helenę i Ewalda Siedlaczek,  
                      Bertholda Biskup, rodzeństwo i rodziców  z obu stron, dusze  
                      w czyśćcu cierpiące. 
 

 
PONIEDZIAŁEK, 01.03.2021:      
                   
                  7.00   Za ++ Marka Skutta w rocznicę śmierci, syna Arka, siostrę Halinę,  
                             rodziców, teścia, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.  
                17.00   Za + Gertrudę Weingart w 3. rocznicę śmierci. 
 

 
WTOREK, 02.03.2021: 
  
               7.00   Za + Norberta Niedbała w 16. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu  
                          cierpiące. 
             17.00   Za ++ rodziców Lidię i Ludwika Kuczera, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 
ŚRODA, 03.03.2021: 
               

              7.00   Za ++ Alojzego Zając w 33. rocznicę śmierci, syna Henryka, synową  
                         Annę, rodziców Kołek i Zając, rodzeństwo, pokrewieństwo, dusze  
                         w czyśćcu cierpiące. 
            17.00   Za ++ Izydora i Matyldę Gawliczek, synów, córki, zięciów, wnuków,  
                         Agnieszkę i Edwarda Fiołka, syna, synową, pokrewieństwo.  
 

 



CZWARTEK, 04.03.2021 – Święto św. Kazimierza, Królewicza: 
 
            

           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.  
        17.00    Za ++ rodziców Rut i Benedykta Widenka, dziadków, pokrewieństwo  
                      Widenka, Kurocik, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

PIĄTEK, 05.03.2021: 
  

            7.00     Za ++ Józefa Starok, żonę Salomeę, synową Cecylię Starok, zięcia  
                         Adama Koczwara, pokrewieństwo Starokowe, Piełowe, dusze  
                         w czyśćcu cierpiące.  
                         Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          16.15     Droga Krzyżowa. 
          17.00     Za ++ Wiktoria i Anielę Cyfka, syna Wiktora, żonę Edeltraudę,  
                         wnuczkę Hertę, rodziców, pokrewieństwo Cyfka, Mandrysz,  
                         dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

SOBOTA, 06.03.2021: 
 
            7.00    Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.  
                        Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
            9.30    Droga Krzyżowa. 
          16.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.  
          17.00    Za ++ Teresę Filip, rodziców, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu  
                        cierpiące. 
 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 07.03.2021: 
 
 
 

           8.00   Za ++ Anastazję i Mikołaja Goworko, Anielę i Rudolfa Malon oraz męża  
                      Stanisława Goworko.  
         10.30   Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Adama Neugebauer,  
                      rodziców, rodzeństwo i chrzestnych. 
         16.15   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.  
         17.00   Za ++ mamę Franciszkę Trompeta, dusze w czyśćcu cierpiące.  


