
III Niedziela Wielkiego Postu 
Zostaliśmy ochrzczeni, płynie w nas źródło wody żywej, która obmywa co grzeszne 

i daje życie Boże. W tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu — przygotowania 

paschalnego, odnawiamy przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym, aby 

znów na nowo otrzymać źródło wody żywej — łaskę, którą jest Chrystus w naszych 

sercach.  

 

Serdecznie witamy w naszej parafii diakona Dawida Gawędę który wygłosi Słowo 

Boże i zbierze kolektę na budowę domu rekolekcyjnego Nazaret w Piekarach Śl. 

 

Ogłoszenia Parafialne 19.03 – 25.03.2017 r. 
 

1. W poniedziałek będziemy przeżywali uroczystość św. Józefa, Opiekuna. 

Uroczystość została przeniesiona z niedzieli.  

2. W dniach 20 - 22 marca odbędą się rekolekcje szkolne dla dzieci z SP 18, 

poprowadzi je ks. Bartłomiej Jarczok. 

3. W sobotę będziemy przeżywali uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest to 

Dzień Świętości Życia, dlatego zapraszamy na nabożeństwo Duchowej Adopcji  

Dziecka Poczętego. Deklaracje można pobrać ze stojaka przy głównym wejściu, 

będzie je można złożyć podczas nabożeństwa w sobotę o godz. 17:30. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie parafialnej i w biuletynie 

parafialnym. 

    http://www.duchowa-adopcja.pl/; Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja 

Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po 

urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja 

duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą 

modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa 

przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza 

przyrzeczenie, które je utwierdza.  W ramach codziennej modlitwy odmawia się dziesiątkę 

różańca wraz z modlitwą w intencji dziecka poczętego. Na ogół zobowiązanie 

podejmuje się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i wtedy trwa ono do Bożego 

Narodzenia. Każdy obejmuje modlitwą tylko jedno dziecko, które to, wie jedynie Pan Bóg. 

Do modlitwy w intencji dziecka poczętego można dołączyć jakieś postanowienie: 

np. podjęcie jakiegoś dobrego postępowania w odniesieniu do bliskich, zobowiązanie się do 

comiesięcznej spowiedzi, zerwanie z jakimś grzechem, pomoc potrzebującym, adorację 

Najświętszego Sakramentu.) 

http://www.duchowa-adopcja.pl/


4. W środę 3 maja odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Zapraszamy wszystkich 

pragnących włączyć się w tę inicjatywę na spotkanie organizacyjne w najbliższy 

wtorek 21 marca o godz. 19:00 do Sali nr 6.  

5. Pszczyńska Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta odbędzie się 7 kwietnia o 

godz. 19:00 z kościoła pw. Wszystkich Św. do naszego kościoła. Serdecznie 

wszystkich zapraszamy. 

6. Sakrament bierzmowania w naszej parafii zostanie udzielony przez ks. abpa 

Wiktora Skworca 16 maja o godz. 18:00. 

7. Informujemy, że Parafialna Piesza Pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w 

terminie 1-6 lipca. Szczegóły oraz termin zapisów będzie podany w przyszłych 

ogłoszeniach.  

8. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej – piątek godz. 7:15 i 17:15 oraz 

16:30 dla dzieci; w niedziele zaś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Na 

nabożeństwa wielkopostne można składać zalecki za zmarłych w zakrystii. 

9. Modlitwa Godzinkami ku czci Niepokalanego Serca Maryi Panny w każdą sobotę 

o godz. 7:30. Zapraszamy wszystkich parafian.  

10. Sakrament pokuty i pojednania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 

6:30 – 6:45; 7:30 – 8:00 i 17:30 – 18:00. W soboty w godz. 7:30 – 8:00 i 17:30 – 18:00, 

w niedziele 15 min. przed każdą Mszą św. 

11. Wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli dekanatu Pszczyna odbędzie się 

w niedzielę 2 kwietnia w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie. Spotkanie 

poprowadzi ks. dr Tomasz Jaklewicz, z-ca red. naczelnego Gościa Niedzielnego. 

Program spotkania: 

15:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z konferencją, okazja do spowiedzi św. 

16:00 Eucharystia 

17:00 Agapa w salce 

Na dzień skupienia zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo oraz 

emerytowanych nauczycieli. 

12. Zachęcamy do skorzystania z inicjatyw duszpasterstwa osób stanu wolnego 

- Droga Krzyżowa na Kalwarii w Panewnikach w sobotę 1 kwietnia o godz.15:00 

- Rekolekcje w Wiśle nt. relacji z Bogiem i między sobą w dniach 29 kwietnia - 3 

maja 2017  

- Diecezjalne spotkanie singli w krypcie katedry w Katowicach we wtorek 9 maja 

o godz. 19:00 

13. Dziękujemy mieszkańcom włączającym się w sprzątanie kościoła. W tym 

tygodniu mieszkańcy ul. Marmurowej, Szmaragdowej, Mieszka I. Sprzątanie w 

sobotę od godz. 8:40. 

 



 

INTENCJE MSZALNE 19.03 – 26.03.2017 r. 
 
NIEDZIELA, 19 marca – III Niedziela Wielkiego Postu 
  8:00 Za + Michała Mszycę w 3-cią rocz. śmierci, + jego mamę Lidię.      

  9:30 Za Parafian.   

11:00 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z 

prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Kazimierza z ok. 80-tej rocz. urodzin oraz o błog. dla całej 

rodziny (Te Deum). 

12:30 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Fatimskiej w int. Dk. Marka Organisty z ok. urodzin jako 

podziękowanie za dar życia i drogę powołania z prośbą o dobre przygotowanie do święceń i 

potrzebne łaski dla całej rodziny.  

17:00 Za + Tadeusza Wilk w 4-tą rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron i szwagra Józefa. 

20:30 Za ++ teściów Annę i Czesława Czerwionka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

PONIEDZIAŁEK 20 marca – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 
  6:45 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Józefę i Rudolfa Kenig o radość wieczną.  

  8:00 W int. Posługujących przy parafii, seniorów i ochronki parafialnej.  

18:00 Za ++ mamę Marię i tatę Jana Korczak, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa.       

18:00 Za + Janinę Gojny w 2-gą rocz. śmierci, + męża Emila Gojny, ++ rodziców z obu stron o 

radość wieczną.   

WTOREK 21 marca – dzień powszedni 
  6:45 Za + Eugeniusza – od Sylwii z rodziną ze Spytkowic.     

  8:00 Za ++ rodziców Teofila i Różę Nachlik, braci Jerzego i Teofila, dziadków Jana i Franciszkę 

Bogocz, Klemensa, Marię Nachlik.   

18:00 Za ++ rodziców Bernadetę i Mieczysława, ++ z rodzin Gruszka i Koczar.  

18:00 Za + Józefa Brudny – od sąsiadów.     

ŚRODA, 22 marca  – dzień powszedni 
  6:45 Za ++ dziadków Helenę i Czesława Kaczmarskich, ++ z pokrewieństwa.   

  8:00 W int. Bogu wiadomej.  

18:00 Za + Jadwigę i Alfreda Wróbel, ++ z rodziny,  Marię i Pawła Danielczyk, Stefanię, Pawła i 

Wiesławę Witoszek.   

18:00 Za ++ Marię i Pawła, Józefa Nowak, ++ z rodziny i wnuczkę Agnieszkę Puchała.   

CZWARTEK, 23 marca – dzień powszedni 
  6:45 Za + Joannę Jopek.  

  8:00 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Szkaplerznej i św. Michała Archanioła z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Danieli z ok. 81-szej 

rocz. urodzin oraz o błog. dla całej rodziny.  

18:00 Za + Emilię Pala w 1-szą rocz. śmierci i + męża Stanisława.    

18:00 Za + Władysława Żmij, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.        

PIĄTEK, 24 marca – dzień powszedni 
 6:45 Za ++ Zofię i Augustyna Kaszyca o radość życia wiecznego.    

 8:00 W pewnej intencji.  

18:00 Za ++ Genowefę Gromadka, męża Jana, ++ rodziców z obu stron.  

18:00 Za ++ Edwarda Zych w 10-tą rocz. śmierci, żonę Mariannę, ++ z rodzin Zych i Czerny.  

SOBOTA, 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
  8:00 Za ++ rodziców Magdalenę i Józefa Buzo, brata Józefa, siostrę Teresę Kubiszak i wszystkich 

krewnych.  

  9:00 Dziękczynna z ok. 60-lecia istnienia Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki. 

  9:00 Za + Józefa Brudny – Założyciela Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki w rocz. urodzin.  

16:00 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski 

z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Grzegorza Jarczok z ok. 50-tej rocz. urodzin oraz o błog. 



dla całej rodziny (Te Deum).  

18:00 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB z Góry Karmel z podziękowaniem za odebrane łaski z 

prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Marii z ok. 70-tej rocz. urodzin oraz o błog. dla całej rodziny.  

18:00 Za + Wiesława Foltyn – od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej.  

NIEDZIELA, 26 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare 
  8:00 Za ++ ojca Augustyna Ryt, żonę Jadwigę, braci Augustyna i Ryszarda.      

  9:30 Za + Jana Poloczek w 3-cią rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa Hanczar 

i Poloczek.    

11:00 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem 

za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Kazimierza z ok. 80-tej rocz. urodzin 

oraz o błog. i zdrowie dla całej rodziny (Te Deum).  

12:30 W int. Rocznych dzieci. 

12:30 Za + Kazimierza Pawickiego w 14-tą rocz. śmierci, ++ z rodziny Pawicki. 

17:00 Dziękczynna za 70 lat życia Teresy Buczkowskiej z prośbą o dalsze błog., zdrowie i dary Ducha 

Św. dla rodziny.  

20:30 Za + Władysława Sukiennik w 1-szą rocz. śmierci.   

 
 


