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Ogłoszenia

duszpasterskie

►Przeżywamy dziś II Niedzielę Wielkanocną – Święto Miłosierdzia Bożego, kończy się oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
►Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Caritas naszej Archidiecezji, a przed kościołem
odbywa się zbiórka w ramach zapowiadanej akcji: „Śląskie dla dzieci z Allepo”, dzięki której
gromadzone są środki na budowę ośrodka opiekuńczo-edukacyjnego dla osieroconych dzieci.
Polecamy ofiarności parafian Dzieła Miłosierdzia realizowane przez naszą diecezję i dziękujemy za każdy złożony dar.
►Dzisiaj o godz. 15.00 – odmówimy przed Najświętszym Sakramentem Koronkę do Miłosierdzia Bożego następnie cicha Adoracja do 16.00 i Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego
►W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którego data w tym roku
wypadła w Wielkim Tygodniu, dlatego została przeniesiona na czas po oktawie.
- O godz. 10.00 w Domku Maryi odbędzie się spotkanie Ruchu Szensztackiego.
- Po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy do Domku Maryi na wykład biblijny „Języki biblijne i
przekłady Pisma Świętego”
►Zapraszamy i zachęcamy dzieci do udziału w Mszy Świętej szkolnej w piątek o godz. 7.00,
prosimy aby dzieciom przypomnieć o Eucharystii.
►W sobotę o godz. 15.30 odbędzie się pierwsza spowiedź dzieci, które 13-go maja przystąpią do Komunii świętej. Prosimy o przyniesienie przez dzieci skarbców i świec komunijnych.
►nformujemy, że spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się we wtorek 17
kwietnia po wieczornej Mszy Świętej, prosimy aby Członkom Rady zgłaszać postulaty i sugestie odnośnie do duszpasterstwa i życia naszej Parafii.
►Nasz odpust parafialny będzie miał miejsce w ostatnią 29 kwietnia, kazania odpustowe wygłosi nasz tegoroczny rekolekcjonista i duszpasterz akademicki z Katowic ks. Damian Copek
►W Oratorium św. Józefa można dokonać rozliczenia podatkowego. Dyżur pełni Pan Grzegorz
Krajczok we wtorki i piątki od godz. 8.30 - 9.30. serdecznie dziękujemy za dyspozycyjności i poświęcony czas
►Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego, a najmłodszym Małego Gościa.
►W zakrystii osoby które zgłosiły chęć prenumeraty miesięcznika liturgicznego „Od słowa do
Życia” mogą odebrać numer kolejne numery majowy i czerwcowy.
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:
Henryk Wójcik, Jan Malcharczyk, Jan Swoboda, Helena Zalewska, Maria Kałuża
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Niedziela Miłosierdzia, która kończy obchody oktawy Wiełkiej Nocy, zaprasza nas do tego, abyśmy zrozumieli
wagę naszego chrztu, moc Ducha, którego otrzymajmy, i wartość Krwi Pana, którą zostaliśmy odkupieni por. kolekta). Kontemplując Boże miłosierdzie objawione w odpuszczeniu grzechów, chcemy uczyć się miłosiernej postawy apostołów, którzy w milczeniu przypatrują się, jak Tomasz spotyka Zmartwychwstałego. Nie zniechęcili się
do brata. Znieśli lekceważenie ich świadectwa. Łagodnie i cierpliwie przetrwali trudne poszukania i nie odstraszyli go od siebie. Taki ma być Kościół, zbudowany na kamieniu, który odrzucony przez budujących stal się kamieniem węgielnym. Taki Kościół to ideał ożywiany przez jedno serce i jednego ducha.Taki Kościół mamy budować
my - błogosławieni, któr zy nie widzieli, a uwierzyli. W głoszeniu Jezusa Zmartwychwstałego potrzeba cierpliwości, zrozumienia i miłość. potrzeba siły i odwagi uczniów narażających się na prześladowania. Potrzeba łaski,
której Bóg nam udzieli, jak udzielił odradzającemu się Kościołowi, jeśli tylko z mocą i miłosierdziem będziemy
głosić zwycięstwo.
/ Od Słowa do Zycia /

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja.
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
EWANGELIA

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

+ Słowa Ewangelii według św. Jana. Było to wieczorem
owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.
Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój
wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni
więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale
on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych,
stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do
Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz Mu odpowiedział:
„Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś,
bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a wiele
innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, byście wierzyli,
że Jezus jest mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. — Oto słowo Pańskie.
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
08.04.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + ojca Huberta Przegędza.
9.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Krystyny Koźlik z okazji 75 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Krystyny z okazji 75 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Marii i Józefa Szarek z okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jakuba z okazji 10 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.00 Koronka do Milośierdzia Bożego i Wystawienie Najświętszego Sakramentu
16.00 N a b o ż e ń s t w o d o M i ł o s i e r d z i a B o ż e g o
16.30 Msza św. koncelebrowana:
1. W intencji rocznych dzieci: Anna Kałusek, Antonina Prucnal, Paweł Burczyński, Miłosz
Dera, Michalina Tkocz ( Lena Król ).
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii Piecha z okazji 6 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Barbary Rinkens z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
09.04. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Suponik ++ dziadków.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Stefanię Kosecką w 10 rocznicę śmierci i we wspomnienie 90 rocznicy urodzin.
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Edwarda Materzok z okazji 87 urodzin dar od córki i wnuków
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Do Opatrzności Bożej w intencji Rodziny błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek oraz o rychłą kanonizację
błogosławionego Edmuda Bojanowskiego.
2. Za + Czesława Sury – dar od sąsiadów.
WTOREK
10.04. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za + Teodora Szewczyk w 25 rocznicę śmierci i we wspomnienie 80 rocznicy urodzin.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Jadwigę, Jana i Jacka Michałek, Stanisławę, Jana, Franciszka Farasiewicz, Czesława Żydek, Joannę i Pawła Cieślik.
18.00 Msza św. św. koncelebrowana:
1. Za + Hildegardę Mandrysz w 1 rocznicę śmierci.
2. Za ++ rodziców Joachima i Adelajdę Turek.
ŚRODA
11.04. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za + Henryka Marciniec – dar od Haliny i Adama Ząbek z Pietrzykowic.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za + Józefa Mitko, żonę Cecylię.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Bolesława Polak w 3 rocznicę śmierci.
2. Za + córkę Jolantę Kotyrba we wspomnienie urodzin – dar od rodziców.

CZWARTEK
12.04. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pana Artura Batko z okazji 40 rocznicy urodzin
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dla
żony i dzieci
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8,15 Msza św. Za ++ dziadków Annę i Wilhelma Kocur, Felicję i Franciszka Prasał
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + ojca Józefa Słomka we wspomnienie urodzin.
2. Za ++ dziadków Marię i Józefa oraz Łucję i Brunona.
PIĄTEK
13.04.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Edytę i Jerzego Mrozek.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Marię Miglus, Gertrudę Warzecha, Martę Niedziela.
2. wolna intencja ………
Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Urszulę Baron w 4 rocznicę śmierci jej rodziców Marię i Wiktora Baron.
2. Za + Wilhelma Gilner w 14 rocznicę śmierci.
SOBOTA
14.04. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Janeta.
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą Siostry Służebniczki Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
8.15 Msza św. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ Jolantę Wichary, Cecylię Mitko, E09ugeniusza Marciniec, Urszulę Koczorowską, Jana Malcharczyk, Jana, Swoboda.
12.00 Msza św. ślubna: Anna Tytko – Jakub Karcz.
14.00 Msza św. ślubna: Martyna Gajda – Jakub Mleczek.
15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Piotra Bezuch z okazji 50 rocznicy urodzin
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
17.00 Msza św. W intencji pewnej rodziny za żywych o błogosławieństwo Boże a za zmarłych
o radość życia wiecznego.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
08.04.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. wolna intencja ………
9.00 Msza św. wolna intencja ………
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Sylwii i Andrzeja Kasperkowiak z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
12.00 Msza św. W intencji Maksymiliana Żurek z okazji przyjęcia sakramentu chrztu św. jego rodziców i chrzestnych jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
16.00 N i e s z p o r y n i e d z i e l n e .
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Marii z okazji 70 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
18.00 Msza św. Za + Ewę Oborską – dar od Przyjaciół z TESCO

