
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 
 

1. Od 25 marca do odwołania wszystkie Msze Św. będą odbywały się bez wiernych. Księża 
będą odprawiali je w intencjach wcześniej zamówionych, według przyjętego planu, 
opublikowanego na stronie internetowej parafii. 

2. W związku zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, wszystkie nabożeństwa 
zostają odwołane. 

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

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

5. Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominamy  
o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji: 
transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 
w TV Polonia; transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30  
w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM; można też korzystać z transmisji 
internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie. 

6. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany  
w codziennej ramówce: od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św.  
z katedry; w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele  
o godz. 17.15 transmisja Gorzkich Żali; codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane 
na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą 
księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik. Przypominamy także, że codziennie na 
antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia  
o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także 
Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz.  5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz 
do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20. 

7. Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcamy wiernych do 
praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. 

8. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca.  
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 e-wydań „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, 

naszego informatora parafialnego. 
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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

Dzisiejsze czytania: (Ez 37, 12-14); (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8); (Rz 8, 8-11); (J 11, 25a. 26); 
(J 11, 1-45);  
 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 
 

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i 
włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: "Panie, oto choruje 
ten, którego Ty kochasz". Jezus, usłyszawszy to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki n iej Syn 
Boży został otoczony chwałą". A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni 
tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: "Chodźmy znów do Judei". Rzekli do Niego uczniowie: 
"Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?" Jezus im odpowiedział: "Czyż dzień nie liczy dwunastu 
godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, 
ponieważ brak mu światła". To powiedział, a następnie rzekł do nich: "Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić". 
Uczniowie rzekli do Niego: "Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje". Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi 
o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: "Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, 
abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego". A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: "Chodźmy także i my, aby razem z 
Nim umrzeć". Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od 
Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy 
więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do 
Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga".  Rzekł 
do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie". Marta Mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania 
w dniu ostatecznym". Powiedział do niej Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, 
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno 
wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat". Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją 
siostrę, mówiąc: "Nauczyciel tu jest i woła cię". Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś  nie 
przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu  
i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria 
przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł". Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił  
i zapytał: "Gdzie go położyliście?" Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi więc mów ili: "Oto jak go 
miłował!" Niektórzy zaś z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?"  
A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus 
powiedział: "Usuńcie kamień!" Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w 
grobie". Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?" Usunięto więc kamień. Jezus 
wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze 
względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To powiedziawszy, zawołał donośnym 
głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta 
chustą. Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy 
to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 29.03.2020: 
 
           8.00   Za + Czesława Kulisia w rocznicę śmierci. 
         10.30   W intencji parafian.  
         17.00   Za ++ Jana Myśliwiec, żonę Adelajdę, dziadków z obu stron, dusze  
                      w czyśćcu cierpiące. 
 

 
PONIEDZIAŁEK, 30.03.2020:      

  
                  7.00   Za + Jerzego Koziel i dusze w czyśćcu cierpiące. 
                17.00   Za ++ męża i ojca Sylwestra Zielonka, rodziców, braci, siostry,  
                             szwagrów, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 
WTOREK, 31.03.2020: 

  
7.00   Za ++ Leona Kałuża, żonę Luizę, rodziców, rodzeństwo, dusze  
           w czyśćcu cierpiące. 

            17.00   Msza św. 30-dniowa: 
                         Za ++ Ernestyna Pacharzyna, Annę Siedlaczek.  
 
 

 
ŚRODA, 01.04.2020: 

                

             7.00    Za ++ Emilię Starok, męża Wiktora, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu  
                         cierpiące. 
          17.00     Za ++ Elżbietę Kaleta w 2. rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców  
                         z obu stron. 
 
 
 



CZWARTEK, 02.04.2020: 
 
              7.00  Za + Amalię Pak. 
            17.00  Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia + syna Mateusza  
                        w 1. rocznicę śmierci z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  
                        dla rodziców i brata. 
 

 
PIĄTEK, 03.04.2020: 
 

            7.00    Za ++ ojca Gerarda Pacharzyna, pokrewieństwo z obu stron, dusze  
                        w czyśćcu cierpiące – od dzieci z rodzinami. 
           17.00   Za ++ Henryka Pacharzyna w 13. rocznicę  śmierci, dusze w czyśćcu  
                        cierpiące. 
 

 
 
SOBOTA, 04.04.2020: 
 
             7.00    Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca. 
           17.00    Za ++ Huberta Lenart w 10. rocznicę śmierci, córkę Magdalenę,  
                         rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 

 
VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 05.04.2020: 
 
           8.00   Za ++ rodziców Emanuela i Alojzję Cuber, Adolfa i Dorotę Gelny. 
         10.30   Za + Adama Czekała i dusze w czyśćcu cierpiące. 
         17.00   Za + Jana Wyżgoł w 8. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące. 


