
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.

PONIEDZIAŁEK - 24.05.2021 - Święto NMP, Matki Kościoła.

18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej w 40 rocznicę przyjęcia Komunii Św. w intencji Ewy.

18.45 NABOŻEŃSTWO MAJOWE przy grocie Matki Bożej.
WTOREK - 25.05.2021

8.00 Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Szarbela w 
intencji Joasi i jej rodziny o Boże Błogosławieństwo i Bożą opiekę.

8.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
ŚRODA - 26.05.2021 - Wsp. Św. Filipa Neri, prezb.

8.00 Za + Łucję Wieczorek w 30 dzień po śmierci.
8.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

CZWARTEK - 27.05.2021 - Święto Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

18.00 Za ++ rodziców Martę i Stefana Gancarz, dwóch zięciów Romana i Zygmunta oraz bratową Ur-
szulę.

18.45 NABOŻEŃSTWO MAJOWE przy krzyżu na ulicy Kłosa.
PIĄTEK - 28.05.2021

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 INTENCJA WOLNA
20.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

SOBOTA - 29.05.2021 - Wsp. Św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
15.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

16.00
Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo 
Boże dla Haliny i Michała Płoneczka w 10 rocznicę ślubu oraz w intencji dzieci Jakuba i Zuzanny.
CHRZEST: Michalina Płoneczka.

NIEDZIELA 30.05.2021 - Uroczystość Trójcy Świętej.
7.30 Za ++ Franciszka, Marię i Teresę Mrowiec, Emę i Stefana Gorzawski oraz ++ dziadków z obu stron.

10.00 Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Krystynę Skrzypczyk, ojca Józefa, ich rodziców oraz + Fran-
ciszkę Bracką.

16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17.00 Za + Henryka Kozłowskiego w 15 rocznicę śmierci, ++ rodziców Jana i Marię, jego teściów Helenę 
i Jana Foks i ++ z pokrewieństwa.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
23.05.2021 - 30.05.2021 

   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

Abba Antoni powiedział: „Kto przebywa w samotności i trwa w pokoju ducha, uwalnia się od potrójnej walki, to 
znaczy o opanowanie słuchu, mowy i wzroku. Będzie prowadził tylko jedną walkę – o opanowanie serca”.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

23.05.2021

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych 
i zapal w nich ogień swojej miłości.

   Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to świeto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, 
przekazania jej w życie i działanie Kościoła. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie 
hymnu: Przybądź, Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warunków odpustu.
   Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji. Przed kościołem przeprowadzo-
na zostanie zbiórka na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni. 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. 
   Zapraszam na nabożeństwa majowe, które odprawiane są w następujących godzinach: 
   
    - w poniedziałek przy grocie MB o 18.45, w czwartek przy krzyżu na ul. Kłosa o 18.45 i piątek o 17.30, 
    - we wtorek i środę rano o 8.30, 
    - w sobotę o 15.30 i niedzielę o 16.30.
   
   W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych. Także 
w poniedziałek przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach.
   Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego
   W czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w 
modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
   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 sobotę o 9.00 zapraszam na spotkanie ministrantów, a o 10.00 spotkanie Dzieci Maryi.
   W przyszła niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Trójcy Świętej.
   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 naszej parafii.  
   Zapisy Pielgrzymów do Piekar Śląskich trwają do dzisiaj w zakrystii lub telefonicznie. Wejście na pie-
karskie wzgórze w dniu pielgrzymki będzie możliwe wyłącznie po okazaniu opaski na ręce, dezynfekcji dłoni 
i zasłonięciu ust i nosa maseczką. Opaski będą do odbioru od piątku 28. maja w zakrystii albo w kancelarii 
parafialnej.
   Z uwagi na trwającą epidemię procesja Bożego Ciała odbędzie się wokół kościoła. Przejdziemy z kościoła i 
zatrzymamy się najpierw przy kaplicy na cmentarzu, potem przejdziemy pod grotę Matki Bożej, następnie 
przy zakrystii obok figury Matki Bożej i na końcu przy pomniku św. Jana Pawła II. Bardzo proszę o pomoc 
przy dekorowaniu tych miejsc kwiatami. Przed uroczystością Bożego Ciała zapraszam wszystkich chętnych do 
sprzątania obejścia koscioła i przygotowania miejsc, gdzie znajdować się będą ołtarze.
  Na rozpoczęty kolejny tydzień wielkanocny niech nam Bóg udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

  Zesłanie Ducha Świętego przypomina szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. Wiatr jest 
znakiem mocy Boga. Jest też obrazem powietrza, które umożliwia życie. Tylko tam, gdzie jest po-
wietrze płuca mają sens. Duch Święty dla ludzkiego ducha jest tym, czym jest powietrze dla życia 
biologicznego. Tylko człowiek, który „oddycha Duchem Boga” może w pełni realizować swoje czło-
wieczeństwo.


