
III Niedziela 

Wielkiego Postu 
12.03.2023 r. - 19.03.2023 r. 

Gazetka parafialna Tygodnik Parafialny jest wydawana  
przez parafię Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (ul. Kościelna 4, 43-170 Łaziska Górne)  

i jest przeznaczona tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 

 W poniedziałek 20 marca obchodzimy uroczystość  

św. Józefa, Oblubieńca NMP. Trwamy zatem w nowennie ku Jego 

czci. Zapraszamy do indywidualnej modlitwy za wstawiennictwem  

tego szczególnego patrona. Z okazji tej uroczystości członków  

i sympatyków Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy do udziału  

w III dniu jedności pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Odbędzie  

się on 18 marca w sobotę w krypcie katedry w Katowicach. Szczegóły 

na plakacie w gablotce. Zainteresowane osoby wspólnym wyjazdem 

proszone są o zgłoszenie się po Mszy do zakrystii. 

 Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniej-

sze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwymi do rozwiązania. 

 Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby,  

przybądź nam z pomocą pociesz w naszych smutkach, obawach, 

troskach i bólach.  

 Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź  

w opiekę nasze życie, nasz dom i wszystko, co Twojej przemoż-

nej opiece polecamy. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś 

dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi 

sługami. Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej Rodziny,  

przyczyń się za nami. Amen. 



NIEDZIELA 12 – 03 – 2023 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
07:00 Za + męża Jerzego Sulejczaka we wspomnienie kolejnej rocznicy  

urodzin, rodziców Martę i Jana, teścia Józefa, braci Romana  
i Eugeniusza oraz szwagra Janusza. 

08:30 Za + Bernarda Szmajducha w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich 
++ z rodziny. 

10:00 Za + Władysława Gryczko w 2. rocznicę śmierci, rodziców  
oraz rodzeństwo. 

11:30 Za + Zofię Ucherek w 3. rocznicę śmierci, jej męża Jana oraz wszystkich 
++ z rodzin Ucherek – Rodziewicz – Tomczyk. 

15:00 Za + mamę Gertrudę Król w 2. rocznicę śmierci, ojca Pawła w 10. roczni-
cę śmierci, Stefanię i Rudolfa Kasprowskich oraz Ojca Brunona. 

16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
17:00 Za ++ Teresę i Józefa Muras oraz wszystkich ++ z rodziny. 
10:00 BRADA: Za + męża Józefa Braszczok, jego rodziców, teściów oraz pokre-

wieństwo. 

PONIEDZIAŁEK 13 – 03 – 2023 
08:00 Za + Emila Parola, + Emila Szewca oraz wszystkich ++ z rodziny. 
18:00 Za + męża Stefana Parzyszek, syna Zbigniewa, rodziców oraz pokrewień-

stwo z obu stron. 
18:00 Za ++ Elżbietę i Romana Szuster, ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
17:00 BRADA: Za ++ Eugenię, Teresę i Rajnholda Spula, Waltra i Gertrudę  

Ficek oraz wszystkich ++ z rodziny Śmietana. 

WTOREK 14 – 03 – 2023 
08:00 Za + Stanisławę Stępień – intencja od koleżanek zamiast kwiatów. 
18:00 Za ++ Antoniego i Annę Ucków, córki Małgorzatę i Elżbietę, zięciów  

Jerzego i Alfreda oraz wszystkich ++ z rodziny. 
18:00 Za ++ rodziców Stanisława i Anielę Dziekan, siostrę Marię w 3. rocznicę 

śmierci, Nikolę Dziekan we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin  
oraz Dominika Jędrowskiego – intencja od Barbary. 

17:00 BRADA: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Józefa w intencji 
Andrzeja z okazji 50. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu 
Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę  
na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny /TD/. 

ŚRODA 15 – 03 – 2023 
08:00 Za + Stanisławę Stępień – od rodziny Szlendak. 

17:30 Nabożeństwo ku czci Królowej Różańca Świętego. 

18:00 Za + Cecylię Jargon w 7. rocznicę śmierci, jej rodziców oraz siostrę  

– intencja od męża, dzieci i wnuków. 

18:00 Za + Halinę Ochman w 5. rocznicę śmierci, rodziców, teściów  

oraz wszystkich ++ z rodziny. 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu do 20:00. 

16:00 BRADA: Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

17:00 BRADA: Za ++ braci ks. Andrzeja oraz Janusza Bujar we wspomnienie 

ich kolejnych rocznic urodzin. 



CZWARTEK 16 – 03 – 2023 
07:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

08:00 Za + mamę Władysławę Kosińską we wspomnienie 75. rocznicy urodzin 

oraz ojca Mieczysława – intencja od dzieci z rodzinami. 

18:00 Za + męża Ryszarda Barona w 10 rocznicę śmierci, rodziców  

z obu stron, brata Alojzego oraz wszystkich ++ z rodziny. 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Laska, męża Ernesta Mendeckie-

go, syna Dariusza, teściów oraz wszystkich ++ z rodziny. 

17:00 BRADA: 

PIĄTEK 17 – 03 – 2023 
08:00 Za ++ rodziców Rozalię i Stanisława Spora, siostrę Cecylię, szwagra  

Henryka, dziadków, teściów oraz wszystkich ++ z rodziny. 

  Po Mszy św.: Droga Krzyżowa. 

17:15 Droga Krzyżowa z Teatrem CORDIS. 

18:00 W intencji żyjących i zmarłych członków Rodziny Serca Miłości  

Ukrzyżowanej. 

18:00 Za + Edwarda Ogórka w 1. rocznicę śmierci. 

16:30 BRADA: Droga Krzyżowa. 

17:00 BRADA: 

SOBOTA 18 – 03 – 2023 
08:00   

11:00 Za wstawiennictwem św. Józefa za wszystkie małżeństwa parafii  

– intencja od „Białych Misiów”. 

 Po Mszy św. Droga Krzyżowa w intencji Misji. 

17:00 Za + Waldemara Kempkę, jego ojca Alfreda oraz dziadków z obu stron. 

17:00 Za + Marię Gizdoń-Stabik – intencja od sąsiadów z ulicy Cicierz. 

NIEDZIELA 19 – 03 – 2023 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE 
07:00 Za ++ Helenę i Henryka Mincer. 

08:30 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Wronów oraz wszystkich ++ z rodziny. 

10:00 Za + męża Stanisława Jarczok, rodziców Martę, Annę i Emila Pachów 

oraz wszystkich ++ z rodziny. 

11:30 Za + Karola Kłapczyka – intencja od Anny i Benedykta Samol z rodziną. 

15:00 Za + męża Kazimierza Bieńka w kolejną rocznicę śmierci, syna Ryszarda, 

rodziców z obu stron oraz wszystkich ++ z rodzin Górka – Kardas – Flis  

– Skubis. 

16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

17:00 Za + Henryka Dziadułę – intencja od rodziny Duda. 

10:00 BRADA: Za + Antoniego Kołodziej, jego rodziców oraz teściów. 

 PO MSZY ŚW.: Gorzkie Żale. 



1. Dziś przeżywamy w parafii dzień budzenia powołań. Cieszymy się obecnością kleryków 

Śląskiego Seminarium z diakonem Maciejem na czele. Módlmy się o dar nowych  

powołań kapłańskich, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej. Kolekta dnia  

dzisiejszego będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne  

w Katowicach. Kolekta przyszłej niedzieli będzie miała charakter inwestycyjny,  

na wsparcie czwartego etapu remontu naszego łaziskiego kościoła.  

2. O godz. 16:00 zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

3. W tym tygodniu różaniec prowadzi Róża 46., a od przyszłego tygodnia Róża 49.  

4. Od środy do piątku swoje wielkopostne rekolekcje ma Szkoła Podstawowa nr 1 i 3.  

Na zakończenie rekolekcji - w piątek zostaną odprawione Msze św., na które zaprasza-

my uczniów, nauczycieli i Dyrekcję szkoły (SP3 o godz. 9:30, SP1 o godz. 11:00). 

5. W głównym przedsionku kościoła można zobaczyć wybrane prace uczniów Szkoły  

Podstawowej nr 2. To owoc rekolekcyjnych zadań z okazji 130-lecia poświęcenia  

naszego kościoła. 

6. W środę po Mszy wieczornej odbędzie się spotkanie formacyjne dla lektorów i psałte-

rzystów. Część modlitewna rozpocznie się rozważaniem Ewangelii z dnia na adoracji  

w ciszy w kościele, a następnie o godz. 19:00 część formacyjna w domu katechetycz-

nym. Tekst do rozważania słowa Bożego będzie dostępny w zakrystii.  

7. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Zapraszamy na Koronkę do Miłosier-

dzia Bożego o godz. 15:00 w kościele. 

8. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 17:15. W formie muzycznej insceni-

zacji poprowadzi ją dla nas Teatr Cordis z Jastrzębia. Prosimy zabrać ze sobą świece  

z okapnikami. Po Drodze Krzyżowej będzie możliwość zakupu ikon pt. „Drzewo Życia” 

wykonanych przez aktorów i karmelitów. Dochód z ich sprzedaży aktorzy przeznaczają 

na organizację Karmelitańskich Dni Młodych. Koszt takiej ikony to 30 zł. W tym dniu 

nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci. Zapraszamy całe rodziny na 17:15. 

9. W ramach Roku Żywego Różańca w parafii zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę 

po Mszy św. porannej członków Róży 27, 28 i 29. 

10. Od przyszłej niedzieli wspólnoty: Liga Misyjna i Betania zapraszają na wielkanocny 

kiermasz. Polecamy, ciekawe książki, paschaliki, świąteczne ozdoby i rękodzieło.  

Zysk z kiermaszu przeznaczamy na pomoc śląskim misjonarzom, a poprzez zakup 

paschalików wspieramy dzieło Caritas. 

11. Za tydzień będzie można też nabyć książkę ks. Krzysztofa Grzywocza pt.: „Wybrane  

na drogę”. Autor był znanym i cenionym rekolekcjonistą, terapeutą i egzorcystą,  

który zaginął w Alpach kilka lat temu. 

12. Z okazji uroczystości św. Józefa grupę mężczyzn św. Józefa i chętnych mężczyzn  

zapraszamy na spotkanie z wartościowym filmem w niedzielę 19 marca o godz. 18:00 

w domu katechetycznym.  

13. W poniedziałek 20 marca po Mszy św. wieczornej wspólnotę Betania zapraszamy  

do salki katechetycznej na wieczór ze św. Hildegardą pt. „Leki z Bożej apteki”.  

Zapraszamy także wszystkich chętnych i zainteresowanych tematyką misyjną.  

14. W piątek 24 marca udajemy się na pielgrzymkę pokutną do Krakowa. Jest jeszcze  

kilka miejsc. Zapisy odbywają się w ramach pracy kancelarii. 

15. Tegoroczne Parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się 26 marca tj. w V Niedzie-

lę Wielkiego Postu i potrwają do środy włącznie. Postarajmy się już teraz zaplanować 

czas naszej duchowej odnowy.  

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

śp. Krystyna Myrczek, Urszula Zuber 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 


