
➢ Dzisiaj Kościół obchodzi Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ona 
najważniejszym świętem chrześcijańskim i początkiem Okresu Wielkanocnego. Ko-
lekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------- 
➢ Zapraszamy na nieszpory świąteczne dzisiaj o godz. 16.00. 
➢ W Poniedziałek Wielkanocny, czyli w drugi dzień świąt msze św. jak w każdą 

niedzielę. Kolekta będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Ślą-
skiego. W Wielkanocny Poniedziałek kancelaria parafialna będzie nieczynna 
➢ Składamy podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przeżywania 

Triduum Paschalnego. Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem całej służby 
liturgicznej, ministrantów, lektorów, lektorów świeckich, ceremoniarzy. Dzięku-
jemy osobom zaangażowanym w jakikolwiek sposób w liturgię: Nadzwyczajnym 
Szafarzom Komunii Świętej, Organistom i Scholii, Orkiestrze, budowniczym 
ciemnicy i Bożego Grobu, „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom kwiatów do Bo-
żego Grobu. Całej służbie kościelnej, pocztom sztandarowym i Wam Parafianie za 
uczestnictwo, a przede wszystkim za Wasze modlitwy.  
➢ Po świętach we Wtorek Wielkanocny wzorem minionych świąt chcemy zor-

ganizować akcję „Podziel się posiłkiem świątecznym”. Jednorazowe pojemniki na 
produkty spożywcze można pobrać w zakrystii i przynieść do Oratorium we wto-
rek 19 kwietnia w godz. 12.00-15.00. Zostaną one niezwłocznie rozdysponowane 
między seniorami i potrzebującymi pomocy z naszej Parafii.  
➢ W czwartek 21.04, w naszej parafii odbędzie się konwent wielkanocny, na 

którym będziemy gościli wszystkich kapłanów naszego dekanatu. Zapraszamy na 
mszę wieczorną sprawowaną wspólnie przez wszystkich kapłanów.  
➢ Legion Maryi zaprasza na pielgrzymkę do Piekar Śląskich 23 kwietnia. Wy-

jazd o godz. 8.00 z parkingu obok probostwa. Koszt 35 zł, zapisy w zakrystii. 
➢ W sobotę miesięczna msza za zmarłych zalecanych. Zalecki można składać w 

zakrystii. 
➢ W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie 

w tym dniu przypada nasz odpust parafialny ku czci św. Jerzego. Kazanie odpu-
stowe wygłosi nasz parafianin, ks. Leszek Buba, proboszcz polskiej parafii w An-
glii. Suma odpustowa w intencji Parafian będzie sprawowana o godz. 12.00. Nie-
szpory odpustowe o godz. 16.00. 
➢ Przypominamy o spotkaniu Rady Parafialnej, otwartym dla wszystkich chęt-

nych, a które będzie dotyczyło synodu Kościoła, w poniedziałek 25 kwietnia o 
19.00 w oratorium.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 

Przy stolikach z prasą znajdują się także nowe książki i publikacje, do których ser-
decznie zachęcamy. 
➢ Wszystkim Gościom i Parafianom życzymy wielu łask od Chrystusa Zmar-

twychwstałego, niech misteria Paschalne zbliżą nas do Boga i siebie wzajemnie, 
pokój zagości w naszych rodzinach, a radość wypełni serca. Jeszcze raz dzięku-
jemy za wszystkie życzenia przesłane do nas, zapewniamy o naszej pamięci mo-
dlitewnej za Was wszystkich. 
➢ W sposób szczególny nasze życzenia kierujemy także w stronę przebywają-

cych w naszej parafii uchodźców. Życzymy im, aby na Ukrainie jak najszybciej za-
panował pokój, by mogli szczęśliwie wrócić do swojej ojczyzny.  
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Słowo życia: 
17 kwietnia 2022 –   Wielkanoc – Lk24,1-12 
18 kwietnia 2022 – Poniedziałek  - Mt28,8-15 

19 kwietnia 2022 – Wtorek   - J20,11-18 
20 kwietnia 2022 – Środa – Lk24,13-35 
21 kwietnia 2022 – Czwartek    - Lk24,35-48 
22 kwietnia 2022 – Piątek   - J21,1-14 
23 kwietnia 2022 – Sobota – Mk16,9-15 
 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO             17.04.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Konrada Piotrowskiego – dar od żony. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Bogusławy i Henryka z 

okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. Za + Irenę Kubik - dar od pracowników SRK KWK „JAS-
MOS” Jastrzębie III  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Surma z okazji 40 
rocznicy urodzin – dar od brata z rodziną oraz w intencji teścia Wła-
dysława Chrószcz z okazji 75 rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.          

16.00 Nieszpory świąteczne. 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji syna Wojciecha z okazji 5 

rocznicy urodzin oraz Justyny z okazji urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów ibłogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

18.00 Msza św. Za + Franciszka Bukowskiego we wspomnienie 60 rocznicy 
urodzin. 



PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY                       18.04.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefa Dembczyk w 17 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za + Zofię Wyrtki we wspomnienie urodzin. 
10.30 Msza św. Za + Józefa Jenczmionka we wspomnienie urodzin. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Amelii Gaszka z okazji 18 

rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory świąteczne. 
16.30 Msza św.  Za + Teofila Kucharzewskiego w 2 rocznicę śmierci  
18.00 Msza św. Za + Annę Musioł. 

WTOREK WIELKANOCNY                                 19.04.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Alfonsa Przeliorz we wspomnienie urodzin. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Kocur z okazji uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa Gojny z okazji 90 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Te Deum.  

ŚRODA WIELKANOCNA                                20.04.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego za wstwiennictwem NMP z Góry 

Karmel i św. Rafała Kalinowskiego o pokój i jedność w naszej Ojczyź-
nie z prośbą o Dary Ducha Świętego dla Rządu Polskiego – intencja 
OCDS 

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Adelajdę Karwot w 1 rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Ignacego Grudzień. 
2. Za + matkę Elżbietę Musioł w kolejną rocznicę śmierci. 

CZWARTEK WIELKANOCNY                                        21.03.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Beti i Stanisława Ratajczak o radość życia wiecznego. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Marię i Karola Kolarczyk, synów Bronisława i Ad-

olfa, synową Krystynę. 
12.00 Msza św. ślubna: Aleksandra Grzonka – Kamil Mucha. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Radomira Marciniak w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Antoniego Szczęsnego, rodziców Franciszkę i Lu-

dwika, brata Zygfryda w kolejną rocznicę śmierci. 
  

PIĄTEK WIELKANOCNY                                                   22.04.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + męża Stanisława Wawrzycznego w 3 rocznicę 

śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Wilhelma Gilner we wspomnienie urodzin i w kolejną 

rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. Za ++ Marię i Pawła Lenard, dzieci, syna Jana, córkę Elż-

bietę, męża Franciszka, córkę Adelajdę, męża Stanisława, Jadwigę i 
Augustyna Jezusek, syna Andrzeja 

  SOBOTA WIELKANOCNA                                   23.04.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Bronisławę i Adolfa Materzok ++ z pokrewieństwa 

Materzok, Pluta. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe 1 – 
5 oraz Matki Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Ojca Gerarda Koszorz w kolejną rocznicę śmierci.  
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Moniki i Jerzego Bindacz z okazji 
75 rocznicy ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w całej rodzinie. 

NIEDZIELA -  ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. JERZEGO    24.04.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marka z okazji urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże w całej rodzinie. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji w intencji Jadwigi z okazji 
70 rocznicy urodzin oraz córki Marioli z okazji urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże i całej rodzinie. Te Deum. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny z okazji 70 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże w całej rodzinie. Te Deum.   
Po Mszy św. chrzest – Jgnacy Kretek i błog. rocznego dziecka – Paweł 
Brzezina 

12.00 SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka – Malwina Jargon 

16.00 Nieszpory odpustowe. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli Achtelik z okazji 

50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w całej rodzinie. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest – Maria Marek  

18.00 Msza św. Za + Marię Stebel w 1 rocznicę śmierci. 



 


