
 

 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

 

▪ Dziś VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta jest przeznaczona na 

budowę nowego probostwa. W naszej parafii Uroczystość I Komunii św. 
 

▪ W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. Dni krzyżowe, w 

czasie których modlimy się o Boże błogosławieństwo dla pracujących na 

roli i o dobre urodzaje. Zachęcam do licznego udziału w tych 

modlitwach. 
 

▪ Dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. przeżywają tzw. biały 

tydzień. 
 

▪ Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania 

Ducha Św.  
 

▪ W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na budowę 

nowego probostwa. 
 

▪ W środę 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki 

Wiernych. 
 

▪ W czwartek 25 maja po Mszy św. szkolnej odbędzie się spotkanie 

organizacyjne w sprawie wykonania ołtarzy do procesji Bożego Ciała.  
 

▪ Ofiary na kwiaty do procesji Bożego Ciała składamy do skarbonki 

przy głównych drzwiach kościoła.   
 

▪ W niedzielę 28 maja obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania 

Ducha Św. Jest to także dzień tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i 

młodzieńców do MB Piekarskiej. Kolekta będzie przeznaczona na 

budowę nowego probostwa. 
 

▪ Dziękuję p. katechetce za przygotowanie dzieci do Wczesnej 

i I Komunii św. oraz rodzicom za ich zaangażowanie w proces 

formacyjny i współpracę z ks. Proboszczem. 
 

▪ Polecam prasę katolicką. 
 

▪ Dziękuję mieszkańcom ulic Zwycięstwa, Kościelnej i Stawowej za 

sprzątanie kościoła. 
 

▪ Życzę obfitych łask za wstawiennictwem Matki Najświętszej. 
 

 

 

Proboszcz Parafii  
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VI Niedziela Wielkanocna  

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: 

«Jeżeli Mnie miłujecie, 

będziecie zachowywać moje 

przykazania. Ja zaś będę 

prosił Ojca, a innego 

Parakleta da wam, aby z wami 

był na zawsze – Ducha 

Prawdy, którego świat przyjąć 

nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u 

was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat 

nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy 

żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we 

Mnie i Ja w was. 

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś 

Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go 

miłował i objawię mu siebie». 
 

Ewangelia – J 14, 15-21 

Rok A  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

INTENCJE  MSZALNE 
 
 

Niedziela – 14.05. 
 

godz.   730 Za Parafian 

godz. 1000 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. 

 Nabożeństwo eucharystyczne 

godz. 1600  Za + ojca Gotfryda Gillnera w rocznicę śmierci 
 



 

 

Poniedziałek – 15.05. – Dni krzyżowe 
 

godz. 1730 Modlitwy pod krzyżem przy ulicy Rybnickiej 

  Za + żonę Lidię Charyga w 7 rocznicę śmierci 
 

Wtorek – 16.05. – Dni krzyżowe 
 

godz. 1730  Modlitwy pod krzyżem przy ulicy Powstańców 

  Za + Edwarda Rducha – od rodziny Balon 
 

Środa – 17.05. . – Dni krzyżowe 
 

godz. 1730 Modlitwy pod krzyżem przy ulicy Zwycięstwa  

 Za + Edwarda Rducha – od III Róży Różańcowej 
 

Czwartek – 18.05. 
 

godz. 1700  Msza św. szkolna – Za ++ Anastazję i Bernarda Fojt 

Nabożeństwo majowe 
 

Piątek – 19.05.  
 

godz. 1745 Nabożeństwo majowe 

godz. 1800  Za + Marię Rostek 
 

Sobota – 20.05. 
 

godz. 1630  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

godz. 1700  Za + żonę Irenę Kroczek w rocznicę śmierci 
 

Niedziela – 21.05. 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 

godz.   730 Za Parafian 

godz. 1000 W intencji p. Bernarda Sładka z okazji 85 rocznicy urodzin 

godz. 1530 Nabożeństwo majowe 

godz. 1600  Za + Zofię Bryndza 

  

Poniedziałek – 22.05. 
 

godz. 1745 Nabożeństwo majowe 

godz. 1800  Za + siostrę Gabrielę w rocznicę śmierci 
 

Wtorek – 23.05.  

godz. 1745 Nabożeństwo majowe 

godz. 1800 Za + męża Mariana Kawczaka w 3 rocznicę śmierci 
 

Środa – 24.05. 
 

godz. 1745 Nabożeństwo majowe 

godz. 1800  Za ++ siostrę Wandę, szwagra Józefa Warych i ++ z rodziny 
 

 

 

Czwartek – 25.05. 
 

godz. 1700 Msza św. szkolna – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Najświętszej oraz światło Ducha Św. dla p. Krystyny i 

Leonarda Jagodzińskich oraz ich dzieci i wnuków, o życie 

wieczne dla ++ z rodzin Jagodzińskich, Basistych i Gruszków 
 

Piątek – 26.05. 
 

godz. 1745 Nabożeństwo majowe 

godz. 1800  Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Mantel  

oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron 
 

Sobota – 27.05. 
 

godz. 1630  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

godz. 1700  W intencji p. Janiny z okazji urodzin  
 

Niedziela – 28.05. 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 

godz.   730 Za Parafian 

godz. 1000 Za ++ rodziców Emilię i Tadeusza Bobik oraz + matkę Halinę 

Kołodziejczak 

godz. 1530 Nabożeństwo majowe 

godz. 1600  Za + Marka Wybrańca w rocznicę śmierci 
 

 

 

Pierwsza Komunia święta 
 

 Komunia jest zaproszeniem na ucztę 

 z niespodziankami.  

Jako gość otrzymujesz dwa podarunki.  

Pierwszy:  

Jezus daje ci siebie, jest całkowicie dla ciebie 

obecny i ofiaruje ci swoją boską miłość w chlebie 

i winie. 

Drugi:  

Wprowadza cię do 

wielkiej wspólnoty, 

która dzieli się 

chlebem i życiem. 
 

 

 

 

 
 


