
 Dzisiaj, w IV Niedzielę Wielkanocną czyli w Niedzielę Dobrego Pasterza obchodzimy 
nasz Parafialny Odpust ku czci św. Jerzego. Witamy naszego parafianina – ks. Marka Orga-
nistę, który wygłosi kazanie odpustowe. Życzymy mu obfitości łask Bożych i darów Ducha 
Świętego w posłudze kapłańskiej. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na po-
trzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 
 Ponieważ trwa pandemia, dlatego starajmy się przeżywać nasze uroczystości odpusto-

we w formie raczej powściągliwej, bardziej duchowo, niż w większych wspólnotach. Pamię-
tajmy o obowiązujących limitach, o dystansie i zasłanianiu ust i nosa maseczkami. W zakry-
stii każdy może odebrać maseczki jednorazowe, zachęcamy do zaopatrzenia się. Pamiętajmy 
o wszystkich pozostałych ograniczeniach i dziękujemy Wam za cierpliwe stosowanie się do 
zaleceń.  
 Zapraszamy na Nieszpory Odpustowe dziś o godz. 16.00 
 Jeszcze tylko do 30 kwietnia w kościele jest prezentowana wystawa „Cuda euchary-

styczne na świecie”, której pomysłodawcą jest błogosławiony Carlo Acutis. Zachęcamy do 
zapoznania się z jej treścią. Przy ostatniej planszy znajduje się zeszyt, w którym można wpi-
sywać swoje refleksje związane z wystawą. 
 Przypominamy, że w środę 28 kwietnia odbędzie się ostatnie spotkanie dla dzieci z SP4 

i ich rodziców przed Pierwszą Komunią Św. Dla dzieci z SP1 plan prób przed komunią jest 
następujący: 5 maja o 19.00 pierwsza grupa, 6 maja o 19.00 druga grupa i 7 maja o 19.00 
trzecia grupa. 
 W czwartek 29 kwietnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Mo-

dlimy się za duchownych i osoby konsekrowane – ofiary zarówno nazistowskiego, jak i ko-
munistycznego systemu.  
 Także w czwartek, wieczorna msza odprawiona będzie w intencji małżonków obcho-

dzących w tym roku 30 rocznicę sakramentu małżeństwa. 
 W piątek 30 kwietnia o godz. 17.00 spowiedź dla dzieci przystępujących w sobotę i 

niedzielę do Wczesnej Komunii Świętej i dla ich rodziców. 
 W sobotę rozpoczynamy miesiąc maj, w którym szczególnie zachęcamy do uczestnic-

twa w nabożeństwach 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. Także w sobotę 1 
maja wspominamy św. Józefa Robotnika – w tym dniu szczególnie modlimy się za bezrobot-
nych, aby znaleźli godziwą pracę. 
 Nauka przedchrzcielna w sobotę 1 maja o godz. 15.00 w oratorium. W przyszłą niedzie-

lę udzielanie sakramentu chrztu św. na mszy o godz. 16.30. 
 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 poprowadzi grupa kobiet 
„Miriam” 
 Dziękujemy Bractwu Żywego Różańca za dar materialny jaki złożyli na dalsze prace 

związane z wystrojem naszego kościoła, a także za ofiarę jaką złożyli na Dzieło Misyjne Ar-
chidiecezji Katowickiej.  
 Dzisiaj z racji istniejących obostrzeń przewidujemy dwie dodatkowe Msze św.: o godz. 

15.00 i o godz. 19.15. Również dwie dodatkowe msze odprawimy w przypadku niedziel ma-
jowych, w których będzie udzielana wczesna i pierwsza Komunia św. tj. 2, 9 i 16 maja.  W 
przyszłą niedzielę Wczesna Komunia będzie na mszach o godz. 10.30 i 12.00. Dlatego upra-
sza się Parafian, za wyjątkiem tych, którzy mają zamówioną intencję na daną godzinę, aby w 
te majowe niedziele wybierali inne godziny mszy – także te dwie dodatkowe.  
 W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 odprawimy Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny oraz 

o potrzebne łaski w tym czasie dla służb medycznych i strażaków z okazji zbliżającego się 
liturgicznego wspomnienia.  
 Przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną na Górnym Śląsku (największa 

liczba zachorowań w Polsce) Ksiądz Arcybiskup i Księża Biskupi pomocniczy nie ustalają ak-
tualnie terminów udzielania sakramentu bierzmowania w parafiach archidiecezji. O ewen-
tualnych zmianach poinformujemy niezwłocznie. 
 Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 

w Katowicach. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego.  

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Wanda Kamińska, Radomir Marciniak i Adelajda 
Karwot. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
25 kwietnia 2021 –  IV Niedziela  po Zmartwychwstaniu – J10,11-18 

26 kwietnia 2021 – Poniedziałek  -  J10,1-10 

27 kwietnia 2021 – Wtorek   -  J10,22-30 

28 kwietnia 2021 – Środa – J12,44-50 

29 kwietnia 2021 – Czwartek    - Mt11,25-30 

30 kwietnia 2021 – Piątek  - J14,1-6 

1 maja 2021 – Sobota -  Mt13,54-58 
 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA DOBREGO  PASTERZA   25. 
04. 2021 r.                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Wojciecha z okazji 30 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Walczak z okazji 70 
rocznicy urodzin, oraz żony Joanny i syna Marka z okazji kolejnej 
rocznicy ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Aliny i Grzegorza Rak z 
okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. W intencji dzieci obchodzących 1 rocznicę Wczesnej Ko-
munii św. 

12.00  Msza św. Suma odpustowa w intencji Parafian.  Po Mszy św. 
chrzest – Bruno Borsukiewicz.    

15.00 Msza św. W intencji dzieci z SP 1 i SP 4 z okazji 1 rocznicy Komunii 
Świętej. 

16.00 Nieszpory odpustowe. 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alicji i Krzysztofa Kaczo-

rowskich z okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-



żeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

18.00 Msza św. Za + męża Henryka Żymełka w 8 rocznicę śmierci ++ ro-
dziców z obu stron.   

19.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny i Adriana Sacharczuk 
z okazji 15 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskie-
go oraz ich dzieci Kingi i Pawła z okazji 1 rocznicy Wczesnej Komunii 
św. z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

PONIEDZIAŁEK                                                                     26. 04. 2021 r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Helenę Kloc w 1 rocznicę śmierci.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Witolda Mijal – dar od kuzyna Jacka Górczany.  
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Ignacego Grudzień w rocznicę śmierci. 
2. Za + Anielę Mizera w 10 rocznicę śmierci.  
 

WTOREK                                                                        27. 04. 2021. r                                                                 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Marię Sułkowską w we wspomnienie urodzin. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Gertrudę Gańczorz, męża Jana, wnuków Zbigniewa i 

Czesława, dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Dorotę i Jerzego Manek.   
2. Za + Teresę Gorgosz we wspomnienie urodzin.  
 

ŚRODA                                                                          28. 04. 2021 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Henryki  z okazji 45 rocz-

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

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Witolda Mijal – dar od rodziny z Piły.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1.  Za + Janinę Miguła. 
2. Za + męża Andrzeja Jabłońskiego.  

CZWARTEK – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dK., patronki Europy 
29. 04. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Elżbietę Lech – dar od rodziny Czerny.     
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Bolesława Polak, Walerię i Józefa Ogorzelec. 
2. Za + Ryszarda Bizoń w 5 rocznicę śmierci.    

18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 
30 lecie sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. Te 
Deum. 
 

PIĄTEK                                                                            30. 04. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Witolda Mijal – dat od cioci Zofii Dunaj z Jasła i ku-

zynki Agnieszki z rodziną.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Teresę i Franciszka Dolla w kolejną roczni-

cę śmierci.   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + męża Henryka Musioł w 18 rocznicę śmierci. 
2. Za + Zofię Durczok w kolejną rocznicę śmierci.  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  – Święto św. Józefa Rzemieślnika  01. 
05. 2021 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7 .00 Msza św. W intencji Rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej 

Szensztackiej.   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi grupa kobiet 
„Miriam” oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15   Msza św. koncelebrowana: 
1 Za  członków Żywego Różańca oraz za + Józefa Strzelec, Adelajda 
Karwot  
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji pewnej rodziny z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.  

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św. 
13.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w rodzinach i w intencji Iwony i Alek-

sandra o Boże błogosławieństwo w małżeństwie. 
16.30 Nabożeństwo majowe  
17.00 Msza św. O radość życia wiecznego dla Urszuli.   

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                    02. 05. 2021 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji mamy Janiny z okazji 70 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od syna Le-
sława. Te Deum.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty i Piotra Biernackich 
z okazji 15 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskie-
go z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.  Po mszy chrzest dziecka - Igor 
Biskup 

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św.  
12.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Szweda z okazji 70 rocznicy 



urodzin, oraz w intencji Marzeny z okazji 40 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
2. W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św.   

15.00 Msza św. Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo dla Ojczy-
zny, a zwłaszcza lokalnej społeczności, o opiekę Bożą na trudne cza-
sy i potrzebne łaski dla nas wszystkich, a szczególnie dla angażują-
cych się w walce z pandemią: służbie zdrowia i strażaków z okazji ich 
nadchodzącego święta we wspomnienie św. Floriana. 

16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Antonina Staniek, Julia Dyrek, 

Aleksander Tkocz, Zuzanna Bednarek, Alicja Musioł, Karol Szkuta, 
Malwina Jargon (ochrzczone: Maciej Widera, Paweł Kubik, Liliana 
Lubszczyk, Bruno Borsukiewicz) 

18.00 Msza św. Za + Adolfa Widera w rocznicę śmierci.    
19.15 Msza św. wolna intencja… 

 


