
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA -  2.05.2021 
7.30 Za + Reginę Ślosarczyk
10.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA
12.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA
16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17.00
Do Opatrzności Bożej z podziękownaiem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej w intencji małżonków Katarzyny i Jędrzeja Janczur w 10 rocznicę przyjęcia 
sakramentu małżeństwa.

PONIEDZIAŁEK - 3.05.2021 - Uroczystość NMP Królowej Polski.
7.30 Za ++ Martę i Ludwika Kempa oraz Gertrudę i Alojzego Jendrek
10.00 Za + Alojzego i Bronisławę Czardybon, Apolinarego i Marię Halor i ++ z rodziny.

11.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej w intencji Kacpra i Jana Grygierek w 1 rocznicę przyjęcia I Komunii Świętej.

16.00 NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE dla dzieci I-komunijnych.
WTOREK - 4.05.2021 - Wsp. Św. Floriana, męcz.

8.00 Za + męża Pawła i trzech synów.
8.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

ŚRODA - 5.05.2021
8.00 W pewnej intencji Bogu wiadomej.
8.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

CZWARTEK - 6.05.2021 - Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba.
8.00 Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
8.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 Za + Emila Kempa w 30 dzień po śmierci.

PIĄTEK - 7.05.2021
8.00 W intencji rodzin naszej parafii
8.30 NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 Za + Romana Skrzypczyka w 30 dzień po śmierci.
20.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

SOBOTA - 8.05.2021 - Uroczystość Św. Stanisława, bpa i męczennika.
16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17.00 CHRZEST: Małgorzata, Krystyna Dziubany

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 9.05.2021
7.30 Za + Stanisława Roja, żonę Annę, zięciów Stanisława i Huberta oraz ++ z rodziny Jaworski.

10.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej w intencji rodziny Kula, ich dzieci i wnuków.

16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17.00 CHRZEST: Katarzyna Stępień.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
2.05.2021 - 9.05.2021 

   Numer konta parafialnego, na które można wpłacać ofiary z dopiskiem: 
   Na celu kultu religijnego.   Konto: PKO BP S.A. o/Łaziska  72 1020 2528 0000 0202 0526 3340 

   Wszystkim dobroczyńcom składam serdeczne podziękowania „Bóg Zapłać” i zapewniam o modlitwie!



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  V NIEDZIELA WIELKANOCNA

2.05.2021

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

    Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na WŚSD w Katowicach. Za każdy dar składam serdeczne 
Bóg zapłać.
   W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi - (1 osoba na 15m2) od 4 maja  - w naszym kościele w 
czasie nabożeństw może przebywać 30 osób. Należy siadać w wyznaczonych miejscach. Jest też możliwość 
uczestniczenia  na mszy świętej na dworze z zachowaniem dystansu społecznego. 
   Jutro w poniedziałek 3 maja przypada Uroczystość Królowej Polski. Podczas Mszy św. będziemy odnawiać 
Milenijny Akt Oddania Polski Maryi Królowej. Msze święte będą sprawowane o godz. 7.30, 10.00 i 11.30.
   O godzinie 16.00 w poniedziałek zapraszam na nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijne razem 
z rodzicami. 
   We wtorek wspominamy św. Floriana, patrona naszej archidiecezji.
   Zapraszam na nabożeństwa majowe, które odprawiane są w następujących godzinach: 
   
    - w poniedziałki, czwartki i piątki o 17.30, 
    - we wtorek i środę rano o 8.30, 
    - w sobotę i niedzielę o 16.30.
   
   W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. 
   W piątek od godziny 9.00 odwiedzimy naszych chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
   W piątek o 18.00 zapraszam na mszę świętą wszystkie dzieci razem z rodzicami. 
   Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu. 
  11 maja we wtorek o godzinie 18.00 w naszym kościele odbędzie się uroczystość przyjęcia sakramentu 
bierzmowania, którego udzieli naszej młodzieży ks bp Grzegorz Olszowski. 
  Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkania: we wtorek 4 maja o godzinie 
18.00 i w czwartek o godzinie 19.00 w kościele.
   Codziennie po mszy świętej można zamawiać intencje na bieżący rok 2021. Można też zamawiać intencje 
telefonicznie, i w kancelarii parafialnej. Wolne intencje są wyświetlone na stronie internetowej parafii. 
   Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. 
   Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
   Na rozpoczęty kolejny tydzień wielkanocny niech nam Bóg udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

Z reguły św. Benedykta   

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie 
i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność 
nieposłuszeństwa. Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych 
chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętą 
zbroję posłuszeństwa / Reguła św. Benedykta, Prolog 1-3/

   Jezus jest prawdziwym winnym krzewem, złączonym najpierw z Ojcem. „Tego szczepu nie można 
wykarczować, nie może się on stać przedmiotem grabieży: on już na wieki należy do Boga, przez 
swego Syna sam Bóg w nim żyje… jedność stała się nienaruszalna” (Benedykt XVI). Jezus, praw-
dziwy krzew winny złączony jest również ze swoim Kościołem, z nami.


