
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/

PONIEDZIAŁEK - 17.05.2021
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE - Dni Krzyżowe
18.00 Za + Marię Dyla /od przyjaciół i współpracowników parafii/

WTOREK - 18.05.2021
8.00 W pewnej intencji o łaskę uzdrowienia.
8.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

ŚRODA - 19.05.2021

8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej w intencji Szymona z okazji urodzin.

8.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
CZWARTEK - 20.05.2021

18.00 Za + Marię Dyla /od siostrzeńca Stanisława/
19.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

PIĄTEK - 21.05.2021 - Wsp. Św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 W pewnej intencji Bogu wiadomej.
20.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

SOBOTA - 22.05.2021.
16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17.00 W intencji członków Róży Różańcowej Św. Rity i ich rodzin o Boże Błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej.
NIEDZIELA WIELKANOCNA - 23.05.2021 - Zesłanie Ducha Świętego.

7.30 Za ++ rodziców Jana i Apolonię Danielczyk, męża Jerzego Jureczko, + ojca Alojzego i ++ z pokre-
wieństwa.

10.00 CHRZEST: Emilia Tracz
16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17.00 W intencji Joanny i Tomasza oraz Kacpra, Jasia i Łucji z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Maryi i Aniołów Stróżów.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
16.05.2021 - 23.05.2021 

   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

   Spytał ktoś abba Antoniego: „Czego mam przestrzegać, by podobać się Bogu?” Starzec mu odpowiedział: „Prze-
strzegaj tego, co ci polecam. Gdziekolwiek się udasz, pamiętaj zawsze o Bogu; przykładaj świadectwo Pisma Świę-
tego do tego, co czynisz; jeśli w jakimś miejscu zatrzymasz się, nie opuszczaj go szybko. Przestrzegaj tych trzech 
poleceń, a będziesz zbawiony”.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

16.05.2021

 Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

   Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz trwa nowenna przed Uroczystością Zesła-
nia Ducha Świętego.
   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 uczestni-
czenia  na mszy świętej na dworze z zachowaniem dystansu społecznego. 
   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 środę 19 maja, rocznicę urodzin obchodzi ks abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o nim w modlitwach.   
   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 Zesłania Ducha Świetego.
   Codziennie po mszy świętej można zamawiać intencje na bieżący rok. Można też zamawiać intencje tele-
fonicznie, 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 archidiecezji. Przed kościołem przeprowadzo-
na zostanie zbiórka na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni. 
   Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości I Komunii Świętej 
i uroczystości Bierzmowania naszej młodzieży. Dziękuję pani katechetce Beacie, rodzicom, pani organi-
stce i służbie liturgicznej. Dziękuję za dar ołtarza dzieci komunijnych, za który zakupimy nowy obrus na 
ołtarz.
   Parafie otrzymały wytyczne, uzupełniające komunikat Ks Abp o stanowej pielgrzymce mężczyzn i młodzień-
ców do Piekar. Zostaliśmy poinformowani, że pielgrzymów – ze względu na wymóg zachowania stosownych 
limitów, parafie muszą imiennie wprowadzić na listę, sporządzaną w dniach 16–23 maja br. przez wicedzieka-
nów. Wicedziekani zgłaszają pielgrzymów  do Wydziału Duszpasterstwa w poniedziałek 24 maja br. do godz. 
13.00. Tak zapisani otrzymają Opaski na rękę.  Wejście na piekarskie wzgórze w dniu pielgrzymki będzie moż-
liwe wyłącznie po okazaniu opaski na ręce (w kolorze odpowiadającym sektorowi), dezynfekcji dłoni i zasło-
nięciu ust i nosa maseczką. Parafie nie organizują pieszych pielgrzymek.
  W związku z powyższym, wszystkich, którzy chcą pielgrzymować indywidualnie lub rodzinnie prosimy, do 
zapisywania się w zakrystii lub telefonicznie lub w kancelarii. 
   Na rozpoczęty kolejny tydzień wielkanocny niech nam Bóg udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

  „Kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Oczywiście nie za karę. Potępienie jest naturalną konsekwen-
cją odrzucenia Ewangelii. Bez Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu przez Jezusa - Syna 
Bożego, nie ma przed człowiekiem innej perspektywy jak potępienie. Jest tak dlatego, bo każdy 
człowiek prędzej czy później stanie wobec rzeczywistości swoich win i wobec własnej niedoskonało-
ści. Tej rzeczywistości może zaradzić tylko to, co zawiera Ewangelia - prawda o Bogu kochającym 
człowieka aż do szaleństwa Krzyża. Jeśli człowiek odrzuci tę prawdę, wybierze potępienie.


