
 Dzisiaj, w III Niedzielę Wielkanocną rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. To także 
dla każdego z nas zachęta, do lektury Pisma Świętego i realizacji Słowa Bożego w życiu co-
dziennym.  
 Również dzisiaj grupa dzieci przystąpi do Wczesnej Komunii Świętej. Pamiętajmy w modli-

twach o nich i o ich rodzicach. 
 Kolekta niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
 ---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 W dzisiaj rozpoczynamy miesiąc maj, w którym szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w nabo-

żeństwach majowych. Będą one odprawiane codziennie: od poniedziałku do piątku o godz. 17.30,  
w soboty o godz. 16.30, a w niedzielę o godz. 16.00. Wyjątkiem będą niedziele, podczas których udzie-
lana jest wczesna i pierwsza Komunia Św. – w te dni zapraszamy do kościoła na 15.30.  
 We wtorek 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. porządku niedzielnym. 
 Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po mszy wieczornej.  
 W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek na mszy o godz. 

7.00 w sposób szczególny pamiętamy w modlitwie o wszystkich powołanych i modlimy się o nowe 
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy porannej nabożeństwo 
o nowe powołania. O godz. 16.30 – msza szkolna – przypominamy o niej zwłaszcza kandydatom do 
bierzmowania z klas szóstych i siódmych.  
 W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, a po niej nabożeństwo. Istotą przeżywania 

I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. 
Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. 
 Wieczorna msza w I piątek miesiąca będzie sprawowana w intencji rodziców i dzieci komunijnych 

oraz w pierwszą rocznicę przyjęcia Komunii Św.  
 W I sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

Po nim msza w intencji członków róż różańcowych i rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensz-
tackiej. 
 W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i starszych Parafian. 

Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy włącznie. 
 W piątek 6 maja rozpoczynamy w oratorium Weekend Alpha dla kandydatów do bierzmowania z klas 

ósmych. Więcej informacji i plan spotkań będzie zamieszczony od poniedziałku na stronie parafialnej.  
 W sobotę 7 maja o godz. 16.00 spowiedź dla dzieci z SP1 przystępujących niedzielę do Pierwszej 

Komunii Świętej i dla ich rodziców. 
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 

7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą kobiety z grupy Miriam. Od godz. 
16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
 Dla dzieci z SP1 plan prób przed komunią jest następujący: 5 i 6 maja po mszy wieczornej (18.30), 

a dla dzieci z SP4 próby przed komunią odbędą się 12 maja po mszy wieczornej (18.30) i 13 maja o 
godz. 16.30. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Przy stolikach z prasą 

znajdują się także nowe książki i publikacje, do których serdecznie zachęcamy. 
 W gablotkach i w internecie zamieściliśmy propozycje różnego rodzaju rekolekcji czy wyjazdów. Za-

chęcamy do udziału w nich.  
 Rozpoczęły się przyjęcia kandydatów do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowi-

cach. Elektroniczna rejestracja i niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej semina-
rium.  
 Za miesiąc 29 maja odbędzie się coroczna męska pielgrzymka do Piekar Śląskich. Jeśli zbierze się 

grupa chętnych zorganizujemy wyjazd autokarem. Zapisy w zakrystii do 15 maja włącznie. 
 W ubiegłym tygodniu odeszły do Pana: Anna Siedlaczek, Antoni Piła i Jadwiga Mika. Wieczny odpo-

czynek… 
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Słowo życia: 
1 maja 2022 –   III Niedziela Wielkanocna – J21,1-14 
2 maja 2022 – Poniedziałek  - Mt10,22-25a 
3 maja 2022 – Wtorek   - J19,25-27 
4 maja 2022 – Środa – Mt10,28-33 
5 maja 2022 – Czwartek    - J6,44-51 
6 maja 2022 – Piątek   - J14,6-14 
7 maja 2022 – Sobota – J6,55.60-69 
 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                           01.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Henryka Wojaczek – dar od sąsiadów. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Olgi i Szymona Wojtaszek z 

okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie. Te Deum. 

10.30 Msza św. W intencji Dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św.   
12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamila Paulus z okazji 18 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o świa-
tło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża  i błogosławieństwo Boże w 
całej rodzinie. 

15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu świętego: Majka Mielimąka, Franciszek Ry-

dzewski, Zofia Brzezina. (ochrzczone: Zofia Litwińczuk, Barbara Łukoszek, 
Bartosz Piątek, Wojciech Nikel, Maksymilian Jeszka). 

18.00 Msza św. Za + matkę Marię Chromik w 10 rocznicę śmierci, ojca Zyg-
munta w 25 rocznicę śmierci.  
 

PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK              02.05.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Grażynę Kubik.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Ryszarda Pluta.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  



1. Za + Antoniego Zanibol w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Jana Wieczorek, żonę Cyrylię. 
 

WTOREK – Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski   03.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  W intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w rocznicę za-

łożenia jako podziękowanie za dar beatyfikacji błogosławionego Ed-
munda Bojanowskiego z prośbą o rychłą kanonizację i w intencji Ro-
dziny bł. Edmunda Bojanowskiego.   

9.00 Msza św. Za + Annę Musioł. 
10.30 Msza św. Za + Irenę Mandrysz w 4 rocznicę śmierci. 
12.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Zdzisława Botorek z okazji 50 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Bruno Łabędziewskiego w dniu przy-
jęcia Sakramentu chrztu św. z prośbą o opiekę Anioła Stróża oraz w in-
tencji rodziców i chrzestnych z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Po Mszy św. chrzest: 
Bruno Łabędziewski. 

16.00 Nieszpory Maryjne 
16.30 Msza św. Za ++ Marię i Stanisława Jeszka w 4 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Adolfa Widera w rocznicę śmierci.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji     04.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Wilhelma i Elżbietę Tomas, rodziców z obu stron, te-

ściów Franciszka i Annę Bauerek.   
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Józefa Faber, Martę i Jerzego Bielickich.   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Władysława Tomiuk w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Stanisława Winkler w 1 rocznicę śmierci.  

 

PIERWSZY CZWARTEK  MIESIĄCA                               05.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii jak i pocho-

dzących z parafii, oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
oraz o uświęcenie duchowieństwa. 
Po Mszy św. Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + męża Henryka w 6 rocznicę śmierci ++ rodziców Agatę 

i Jana, teściów Gertrudę i Pawła.  
16.30 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Annę i Edwarda Fojcik ++ dziadków 

i pradziadków.  
18.00 Msza św. Za + Kazimierza Wasilewskiego w 2 rocznicę śmierci.   
I PIĄTEK MIESIĄCA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 06.05.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Marię Szarek w 3 rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców 

i rodzeństwo z obu stron. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci obchodzących Pierwszą rocznicę Komunii św.  
2. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                               07.05.2022 r.   
6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Henryka Baron w 16 rocznice śmierci i Annę Baron w 17 

rocznicę śmierci.   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa kobiet 
„Miriam”  oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji Róż różańcowych i za ++ Annę Glenc, Annę Koczy, Ernę 
Leks, Teresę Lubowiecką. 
2. W intencji rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej.    

17.00 Msza św. Za + Urszulę o radość życia wiecznego.   
Po Mszy św. 2 chrzty: Helena Krut, Dawid Mazurek  
 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA - DOBREGO PASTERZA  08.05.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  Za ++ rodziców Zofie i Romana Sokołowskich. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Piela z okazji 50 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 
ze Szkoły nr 1   

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamila Brzezina  z okazji 30 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 
16.30 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji rocznych dzieci: Anna i Emilia Walasz (Paweł Brzezina, Mal-
wina Jargon) 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Alojzego Stebel z okazji 90 rocznicy 
urodzin oraz w intencji 35 rocznicy Koła Seniorów  SITG , którego jest 
prezesem z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże. Te Deum. 

18.00 Msza św. Za + Elżbietę i Wiktora Gorzelany w kolejną rocznicę śmierci. 
 


