
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.

PONIEDZIAŁEK - 10.05.2021 - Dni Krzyżowe.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE - Dni Krzyżowe
18.00 Za ++ Salomeę i Benona Danielczyka, Henryka Scheiter i Stanisława Płoneczkę.

WTOREK - 11.05.2021 - Dni Krzyżowe.
8.00 Za + mamę Stefanię we wspomnienie urodzin.
8.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 BIERZMOWANIE - w intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania.

ŚRODA - 12.05.2021 - Dni Krzyżowe.

8.00 Za + męża Jana Stalmacha, teściową Marię Stalmach, ++ rodziców Józefa i Anne Porwolik /od Joli 
Stalmach/

8.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
CZWARTEK - 13.05.2021 - Dzień Fatimski.

18.00 Za ++ Martę. Albina i Jerzego Nieszporek, Zygfryda Rzepka, Konrada Szopa, Justynę Matuszewską 
oraz ++ z rodzin Zawisza i Nieszporek.

19.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
PIĄTEK - 14.05.2021 - Święto Św. Macieja, Apostoła.

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo 
dla Krzysztofa i jego rodziny.

20.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
SOBOTA - 15.05.2021.

16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej  w intencji rodzin Suchoń i Dziendziel.

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA - 16.05.2021 - Wniebowstąpienie Pańskie.
7.30 W intencji parafian

10.00
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej  w intencji Jerzego Moryc z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji małżon-
ki Barbary z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17.00 Za + Janusza Stalmacha /od swata Jana z Czernichowa z rodziną/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
9.05.2021 - 16.05.2021 

   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!

Mądrość Ojców Pustyni

   Powiedział abba Antoni: „Kto kuje żelazo, zastanawia się najpierw, co chce z niego zrobić: czy sierp, czy miecz, 
czy siekierę. Także i my powinniśmy się zastanowić, jaką cnotę chcemy wypracować, żeby nie trudzić się na próż-
no” / Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1/



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

9.05.2021

 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

   Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecamy ich i ks. rekolek-
cjonistę modlitwie Kościoła. Święcenia prezbiteratu odbędą się w sobotę 15 maja o godz. 10.00 w katowickiej 
Katedrze.
    Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za każdy dar składam serdecz-
ne 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. 
   W poniedziałek, wtorek i środę tego tygodnia przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. Dni Krzyżowe. W 
ramach nabożeństwa udamy się z procesją do krzyża przy kościele, by modlić się o błogosławieństwo dla pra-
cujących na roli, błagać o urodzaje i pamiętać o tych, którzy cierpią głód.
   O godzinie 19.00 w poniedziałek zapraszam młodzież i świadków na próbę przed bierzmowaniem. Po 
niej będzie okazja do spowiedzi dla rodziców, młodzieży i świadków. 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. Zgodnie z reżimem sanitarnym we mszy świętej będą uczestniczyć 
kandydaci do bierzmowanie i świadkowie. Będzie możliwość uczestnictwa w uroczystości przed kościołem.
   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 czwartek 13 maja przypada dzień fatimski. Zapraszam na nabożeństwo fatimskie oraz procesję z figurą 
Matki Bożej o godzinie 19.00.
   Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
   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. 
   W przyszła niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
   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.

   Jezus pozostaje przyjacielem wiernym do końca. Pozostaje przyjacielem, nawet, gdy zostanie 
opuszczony, zapomniany i zdradzony przez swych uczniów. Jego przyjaźń zwycięża niewierności i 
tchórzostwo człowieka. Jej szczytem  jest wydanie siebie do końca: „Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

   Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj 
mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, 
abym Cię nigdy nie utracił. /Św. Augustyn/


