
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na budowę kościoła w Jankowicach.  
2. Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30. 
3. Obchody liturgiczne tygodnia: 

 wtorek – święto Ofiarowania Pańskiego, 

 środa – wspomnienie św. Błażeja, 

 piątek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. 

 sobota – wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników. 
4. We wtorek obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które kończy cykl uroczystości zwią-

zanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. W tym dniu będziemy błogosławić 
przyniesione przez wiernych gromnice.  

5. Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone w całym Kościele jako światowy dzień życia 
konsekrowanego. Kolekta w tym dniu zostanie przeznaczona na zakony kontemplacyjne.  

6. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do korzysta-
nia z sakramentów świętych.  

7. W piątek obchodzimy wspomnienie św. Agaty. W tym dniu będziemy błogosławić chleb  
i wodę.  

8. W piątek o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Apostolstwa Dobrej 
Śmierci. Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

9. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.   
10. W sobotę o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Ży-

wego Różańca. Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
11. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do 

spowiedzi św.  
12. W niedzielę o godz. 10.30 zapraszamy na Mszę św. dziękczynną z okazji 111. rocznicy uro-

dzin Sługi Bożej S.M. Dulcissimy z prośbą o jej beatyfikację.  
13. 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. 

14. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby archidiecezji – utrzymanie, 
remont i działalność domów rekolekcyjnych.  

15. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele i wokół ko-
ścioła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać! 

16. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, naszego in-
formatora parafialnego. 
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Dzisiejsze czytania: (Pwt 18,15-20); (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9); (1 Kor 

7,32-35); Aklamacja (Mt 4, 16); (Mk 1,21-28); 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 
 

 

 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i na-
uczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, któ-
ry ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synago-
dze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 
„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu 
surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go 
targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdu-
mieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka 
z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłusz-
ne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej 
krainie galilejskiej. Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 31.01.2021: 
 
 
 

           8.00   Za ++ Mirosława Goworko i jego żonę Halinę. 
         10.30   W intencji parafian.  
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Za ++ Franciszka Jendrzejczyk w 4. rocznicę śmierci, rodziców  
                      z obu stron.  
 

PONIEDZIAŁEK, 01.02.2021:      
                   
                  7.00   Za ++ męża Władysława Łysień w  5. rocznicę śmierci, dusze  
                             w czyśćcu cierpiące. 
                17.00   Za + Jana Zając w rocznicę urodzin. 
 

 
WTOREK, 02.02.2021 – święto Ofiarowania Pańskiego: 
  
               7.00   Za ++ rodziców Marię i Józefa Krybus, dusze w czyśćcu cierpiące. 
             17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                          o dalsze błogosławieństwo w intencji rodzin Burek i Gamrot.  
 

 
ŚRODA, 03.02.2021 – wspomnienie św. Błażeja: 
               

              7.00   Za ++ matkę Lidię Sambor w 6. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu  
                         cierpiące. 
            17.00   Za ++ Elżbietę Lenort w rocznicę śmierci, męża Stefana, dziadków,  
                         dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 
 
 
 

 



CZWARTEK, 04.02.2021: 
 
            

           7.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Anny Błaszczok  
                      z okazji urodzin.  
        17.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji Wiolety i Marcina Taszka.  

PIĄTEK, 05.02.2021 – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy: 
  

            7.00     Za żywych i zmarłych czcicieli Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
                         Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za ++ Annę i Izydora Pacharzyna, pokrewieństwo z obu stron. 
 

SOBOTA, 06.02.2021 – wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy,  
                                          męczenników: 
 
            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    1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski  
                        z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji rodzin  
                        Fiołka i Brzóska.  
                        2. Za + brata Mirosława Kozicki w 1. rocznicę śmierci. 

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.   


