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ZBIÓRKA STARYCH DEWOCJONALIÓW 
 
Czasem w naszych domach znajdują się różne stare dewocjonalia, niekiedy bardzo zużyte czy 
wręcz zniszczone. Przechowujemy je, bo nasza religijna wrażliwość nie pozwala nam na ich 
wyrzucenie. Choć zdarza się niestety, że tzw. „święte rzeczy” umieszczane są w pojemnikach 
na odpady. Na taki stan rzeczy, jako ludzie wierzący nigdy nie możemy się zgodzić. Co więc 
zrobić z takimi dewocjonaliami? Najprostszym rozwiązaniem jest przekazanie ich do parafii. 
My zajmiemy się nimi w taki sposób, by nie zostały sprofanowane. Prosimy przynosić je do 
zakrystii (akcja jest bezterminowa – można to zrobić w każdym czasie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co można przynieść? 
1. Obrazy, obrazki i figurki. 
2. Krzyże naścienne i stojące. 
3. Zniszczone egzemplarze Pisma świętego, modlitewniki, śpiewniki religijne. 
4. Książki i czasopisma religijne. 
5. Różańce i medaliki. 
6. Jakiekolwiek przedmioty religijne. 
 

 



Poniedziałek – 20.03.2023 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 
8.00 P 1. Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 19) 

 B 2. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 20) 
18.00 M 1. Za wstaw. św. Józefa: w int. ojców, mężów i młodzieży męskiej naszej parafii 

 B 2. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie w int. Piotra Potempy z ok. 50 rocz. urodzin 

 K 3. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie w int. Bożeny Podzimskiej z ok. urodzin oraz całej rodziny 

18.45  Różaniec w int. pokoju w Ukrainie (w ramach inicjatywy „Łańcuch Eucharystyczny”) 
 

Wtorek – 21.03.2023 

8.00 M Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 21) 
18.00 P 1. Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 20) 

 B 2. Za + Grzegorza Giołdę (od sąsiadów) 

 K 3. Za ++ Anielę Wolko; ++ z rodzin Wolko i Krawiec 
 

Środa – 22.03.2023 
8.00 B Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 21) 

17.30  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
18.00 P 1. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 22) 

 M 2. Za ++ Małgorzatę i Henryka Gołkowskich; Józefa Nowak 
 K 3. Za ++ Stefanię i Piotra Harasym 

18.45  Różaniec w kaplicy 
 

Czwartek – 23.03.2023 
8.00 K Za + Halinę Olszanecką (od szwagierki Zofii z Bobowej) 

18.00 B 1. Za ++ matkę Łucję Szolc (12 rocz. +), ojca Norberta, teściów, pokrewieństwo 
 P 2. Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 22) 

19.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi) 
20.00 M Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 23) 
20.45  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

 

Piątek – 24.03.2023 
7.30  Godzinki o Męce Pańskiej 
8.00 M 1. Za + ks. Karola Sikorę (2 rocz. +) 

 K 2. Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 23) 
 P 3. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 24) 

17.00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (z wypominkami za zmarłych) 
18.00 B 1. Z prośbą o nawrócenie Sandry 

 P 2. Za + Gertrudę Musialik (30 dzień po +) 
20.00  Msza św. na rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 

 

Sobota – 25.03.2023 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia 
7.30  Godzinki do Matki Bożej Bolesnej 
8.00 M 1. Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 24) 

 K 2. Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 25) 
17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi) 
18.00 P 1. Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Albin; dziadków z rodzin Albin i Hadzik; ciocie, wujków; ++ z rodziny 

Hadzik; dusze w czyśćcu cierpiące 
 B 2. Za ++ Kazimierza i Romana Dziedzic; Zofię i Stanisława Feldo; dziadków z tych rodzin 

19.00  Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Chóru „Allegro” 
 

Niedziela – 26.03.2023 – 5 niedziela Wielkiego Postu 
7.00 M Za + ks. Macieja Węglarza (Msza św. gregoriańska 26) 
9.00 M Za + ks. Macieja Węglarza (od wspólnoty Żywego Różańca) 

10.30 B Za ++ męża Stanisława, krewnych, przyjaciół; dusze w czyśćcu cierpiące 
12.00 P W int. Hanny Jaroń przyjmującej sakrament chrztu św. i jej rodziny 
17.15  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
18.00 B Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie w int. Zofii Szczepaniak z ok. 75 rocz. urodzin oraz całej rodziny 
20.00 P Za + Grzegorza Kaucę (Msza św. gregoriańska 25) 

 

 



O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  

 

1. Zapraszamy dziś na godz. 17.15 na nabożeństwo „Gorzkich Żalów” z kazaniem pasyjnym. 
2. W czasie Wielkiego Postu rozważamy Mękę Pańską podczas nabożeństw pasyjnych. Zapraszamy 

do udziału. Plan nabożeństw jest w „Informatorze” i na stronie parafialnej. Wypominki za 
zmarłych na piątkową Drogę Krzyżową prosimy składać w zakrystii. Oprócz piątkowej Drogi 
Krzyżowej to nabożeństwo jest także w czwartki po Mszy św. o godz. 20.00. Natomiast w piątki o 
godz. 7.30 śpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej, a w sobotę o godz. 7.30 – Godzinki do Matki 
Bożej Bolesnej. 

3. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Józefa. Na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. za 
ojców, mężów i młodzież męską naszej parafii. 

4. Rada Konferencji Episkopatów Europy po raz kolejny wystąpiła z ogólnoeuropejską inicjatywą 
modlitewną „Łańcuch eucharystyczny”. Przez 39 kolejnych dni, poszczególne episkopaty 
podejmują różnorodne inicjatywy modlitewne, upraszając dar sprawiedliwego pokoju dla 
Ukrainy. Dla Kościoła w Polsce dzień ten przypada na poniedziałek 20 marca. Po Mszy św. 
wieczornej będzie krótkie nabożeństwo do św. Józefa, a po nim odmówimy różaniec włączając 
się w tę inicjatywę. 

5. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest zarazem Dniem Świętości 
Życia. 

6. W poniedziałek na godzinę 19.00 grupa SNE zaprasza do kaplicy na adorację. 
7. We wtorek po wieczornej Mszy świętej odbędzie się kolejne spotkanie grupy biblijnej. Będziemy 

rozważać Ewangelię z 5 Niedzieli Wielkiego Postu (J 11, 1-45).  
8. We wtorek i środę spotkania dzieci pierwszokomunijnych według ustalonego porządku. 
9. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie grupy Dzieci Maryi, a o godz. 11.00 spotkanie służby 

liturgicznej. 
10. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
11. W środę o godz. 18.45 w kaplicy modlitwa różańcowa. 
12. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest w czwartki od godz. 19.00 do 20.00 oraz w soboty od 

godz. 17.00 do 18.00 (w tym czasie okazja do spowiedzi). 
13. Dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę posprzątali kościół. Zapraszamy znowu w sobotę po 

Mszy św. porannej. Zachęcamy do włączenia się w te prace. 
14. Organizatorzy „Ekstremalnej Drogi Krzyżowej” zapraszają na tegoroczną edycję tego wydarzenia 

w piątek 24 marca. Rozpoczęcie Mszą św. w naszym kościele o godz. 20.00. Więcej informacji na 
stronie EDK lub profilu Facebook'owym Tarnowskie Góry EDK. 

15. Zapraszamy na pielgrzymkę do Warszawy w dniach 15 i 16 kwietnia. Zapisy i szczegóły u p. 
Marka Młynarczyka (tel. 517 037 561). 

16. W sobotę o godz. 19.00 w naszym kościele odbędzie się koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu 
tarnogórskiego Chóru „Allegro”. Zapraszamy w ten sposób do wejścia w drugą część Wielkiego 
Postu, tzw. czas Męki Pańskiej, który rozpoczyna się 5 niedzielą Wielkiego Postu. Znakiem tego 
czasu są zasłonięte krzyże. 

17. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary miesięczne w ramach kolekty inwestycyjnej. W przyszłą 
niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy składają ofiary na 
parafię poprzez konto bankowe. 
 

Różańcowa intencja modlitewna: O pokój w Ukrainie. 
 

 
 

 

 



NAWIEDZENIE KOPII FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 
Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ NA GARGANO 

 
Szanowni Parafianie! 
Już niedługo (17-19 kwietnia) staniemy się świadkami nawiedzenia naszej Parafii przez św. Michała 

Archanioła w kopii cudownej figury z Gargano. Sanktuarium w Monte Sant’ Angelo jest najstarszym 
sanktuarium św. Michała Archanioła w Europie Zachodniej, którego kult sięga V wieku. To niezwykłe miejsce 
nawiedził św. Franciszek z Asyżu, św. Ojciec Pio, św. Jan Paweł II. Przybywali tam królowie i cesarze, święci i 
grzesznicy. W tym sanktuarium szukali pomocy i wsparcia Księcia Wojsk Anielskich. Do „Niebiańskiej Bazyliki” 
na Górze Gargano przybywa dziś co roku ponad dwa miliony pielgrzymów z całego świata.  

Św. Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć razy. W najbardziej wymowny sposób czyni to autor 
Apokalipsy św. Jana Apostoł: „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I 
wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I 
został strącony na ziemię, a z nim zostali strąceni jego aniołowie” (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie nad 
zbuntowanymi duchami św. Michał Archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Jest on duchem czystym, 
oddanym bez reszty Stwórcy, wielbicielem Matki Boga. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz mawiał, że po Matce Bożej 
św. Michał największy jest w niebie. Doznaje on wielkiej radości z wypełnienia woli Bożej i pomaga ludziom w 
ich uszczęśliwianiu. W Starym Testamencie św. Michał uznawany jest szczególnym opiekunem narodu 
wybranego. W Nowym Testamencie św. Michał kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł Stróż Kościoła. 
Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla nich chwilach.  

Pierwsze znane święto ku czci świętego Michała Archanioła sięga połowy czwartego wieku. Obchodzono je 
8 maja właśnie na Monte Sant’ Angelo na półwyspie Gargano we Włoszech. Papież Bonifacy I w V wieku 
poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał corocznie, dnia 29 września obchodzić rocznicę tego faktu. 
Święto rozciągnięto na Kościół powszechny i do dziś je obchodzimy. Świętego Michała obrały sobie za 
szczególnego patrona Niemcy, Austria i Francja. Ruś zasłaniająca Kościół przed niewiernymi ze Wschodu, obrała 
go sobie za szczególnego opiekuna. W Ameryce północnej kult świętego Michała wyraża się między innymi 
przez budowanie licznych kościołów ku jego czci, a także nadawanie przy chrzcie imion Michał i Michalina.  

W Polsce kult św. Michała Archanioła zawsze był bardzo żywy. Rycerstwo polskie doznawało cudownej 
pomocy św. Michała w walkach z niewiernymi. Powstawały bractwa i cechy rzemieślników pod jego 
wezwaniem, budowano także ku jego czci kościoły i kapliczki, poświęcano mu instytucje kościelne i świeckie. 
Znane są przysłowia ludowe związane z imieniem lub świętem św. Michała Archanioła: „Gdy noc jasna na 
Michała, to nastąpi zima trwała”; „Na Michała łowcy chwała”; „Jaki Michał, taka wiosna”.  

Z niepokojami o stan naszego życia duchowego, o przyszłość naszej Ojczyzny, o wartości, powinniśmy 
stanąć z ufnością przed św. Michałem Archaniołem. Wpatrując się w niezwykły wizerunek św. Michała 
Archanioła, chcemy uświadomić sobie na nowo, że dobro jest mocniejsze od zła, że prawda ostatecznie 
zwycięży, bo o tym przypomina ten niezwykły posłaniec z nieba. On pomaga każdemu człowiekowi 
przezwyciężyć wszelkie podstępne działania szatana. 

Oto zbliża się doskonała okazja, bo św. Michał Archanioł w świętym znaku nawiedzenia przybędzie do 
naszej rodziny parafialnej. Swoją opieką obejmie wszystkich: świętych i grzeszników. Każdego chce 
poprowadzić do wolności, do której prowadzi nas Chrystus. Przyjdź więc na to wyjątkowe spotkanie ze św. 
Michałem Archaniołem. Może sam potrzebujesz Jego pomocy, a może ktoś z Twojej rodziny, zniewolony złem, 
trwający w grzechach i nałogach. Twoja obecność może przemienić Twoje serce i życie Twoich bliskich. Nie 
zmarnuj więc tego czasu. 

Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan nawiedzenia. Dni te będą jednocześnie wspaniałymi i 
głębokimi rekolekcjami ze św. Michałem Archaniołem. Wyjaśnia to, dlaczego nie odbędą się w naszej parafii w 
tym roku tradycyjne rekolekcje wielkopostne. Formy rekolekcji mogą mieć różną postać. Za nami Rekolekcje 
Ewangelizacyjne przygotowane z wielkim zaangażowaniem, a przede wszystkim z ogromną miłością do Jezusa 
przez wspólnotę Domowego Kościoła i inne grupy kościelne. A przed nami, spotkanie z potężnym Wodzem 
Zastępów Niebieskich – św. Michałem. 

ks. Sławomir Madajewski, proboszcz 


