
 

➢ Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o pielgrzymach do 
MB Piekarskiej. Prośmy dla nich o pogodę i bezpieczną drogę.  
➢ Witamy w naszej wspólnocie ks. Krzysztofa Szymańskiego, 

proboszcza parafii p.w. MB Częstochowskiej w Rybniku, który 
wygłosi Słowo Boże, a po mszach przed kościołem będzie prosił 
o wsparcie materialne na budujący się kościół. 
➢ Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
---------------------- --------------------- ------------------ --------------- 
➢ Dzisiaj w niedzielę w oratorium przedostatnie spotkanie 

Kursu ALPHA dla Młodych. 
➢ Nabożeństwa majowe trwają jeszcze tylko do wtorku. Zapra-

szamy do udziału w nich.  
➢ Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w poniedziałek po 

mszy wieczornej w Oratorium. 
➢ We wtorek obchodzimy Święto Nawiedzenia NMP.  
➢ W środę po mszy wieczornej zapraszamy do Oratorium na 

Krąg Biblijny. 
➢ 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 mie-
siąca 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. 
➢ W I sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa i nabożeń-

stwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po nim msza w intencji 
członków róż różańcowych i rodzin przyjmujących obraz Matki 
Boskiej Szensztackiej.  
➢ W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakra-

mentalną chorych i starszych Parafian. Zapisy w zakrystii i w 
kancelarii parafialnej do środy włącznie. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Ko-

ronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę ró-
żańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą Siostry  
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Słowo życia: 
29 maja 2022 –   Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego –           
  Lk24,46-53 
30 maja 2022 – Poniedziałek  - J16,29-33 

31 maja 2022 – Wtorek   - Lk1,39-56 
1 czerwca 2022 – Środa – J17,11b-19 
2 czerwca 2022 – Czwartek    - J17,20-26 
3 czerwca 2022 – Piątek   - J21,15-19 
4 czerwca 2022 – Sobota – J21,20-25 

 
 
 

 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO                  29.05.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Reginę Kasprowicz. 
9.00 Msza św. Za + Marię Bugla – dar od współpracowników. 
10.30 Msza św. Za + Urszulę Pozimską w 2 rocznicę śmierci. 
12.00  Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w 

intencji ks. proboszcza Witolda z okazji 25 rocznicy sakramentu 
kapłaństwa i z okazji 51 rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
pracy duszpasterskiej. – dar od pracowników probostwa. 
Po Mszy św. 2 chrzty: Radosław Kulisa i Krzysztof Patla. 

16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30  Msza św. Za + Aleksandrę Ryszka w 1 rocznicę śmierci, jej ojca 

Władysława, teścia Jana Ryszka. 
18.00 Msza św. Za + Maksymiliana Brzezina w 10 rocznicę śmierci. 



 
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.      30.05.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Janinę Sierpińską w 5 rocznicę śmierci, męża Ka-

zimierza, syna Andrzeja oraz Marię Sułkowską i dziadków z obu 
stron.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Paulinę Baszton w 29 rocznicę śmierci, Emila 

Baszton w 49 rocznicę śmierci. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Ryszarda Pozimskiego, córkę Aleksandrę, syna Da-
wida jego rodziców i teściów. 
2. Za + Romana Staroń, syna Piotra, rodziców z obu stron. 
 

WTOREK – Święto Nawiedzenia NMP                                     31.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Lidię Urbisz  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 70 rocz-

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

17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Jadwigę Pierchała w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Grażynę Żymełka w 5 rocznicę śmierci. 
  

ŚRODA – Wspomnienie św. Justyna, męcz.                            01.06.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Zdzisława Pierścionek w 1 rocznicę śmierci. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Jadwigę i Józefa Kłosek, wnuka Krzysztofa oraz 

za ++ rodziców z obu stron. 
18.00 Msza św. Za + Zbigniewa Rosga w 1 rocznicę śmierci. 

 
PIERWSZY  CZWARTEK MIESIĄCA                                       02.06.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii jak 

i pochodzących z parafii, oraz o nowe powołania kapłańskie, za-
konne 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 + Henryka Kłoska w rocznicę śmierci ++ rodziców 

i rodzeństwo. 
16.30 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Augustyna i Annę Dobias, 

dziadków i pradziadków z obu stron. 
18.00 Msza św. Za ++ Lucjana i Cecylię Robenek, Marię i Henryka Ce-

pok. 
  

PIERWSZY PIĄTEK – Wspomn. Św. męcz. Karola Lwangi i Towarzyszy.  03.06.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Para-

fian. Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Konrada i Marię Siwczyk w kolejną rocznicę 

śmierci.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Mariana Habram z okazji 75 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                               04.06.2022 r.   
6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Anielę i Józefa Matuszek, Jerzego Nogły, Anielę 

Zieleźny o radość życia wiecznego. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Siostry 
Służebniczki oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

8.15 Msza św. koncelebrowana:   
1. W intencji Róż różańcowych i za ++ Genowefa Adamczyk, 
Adelajda Marciniec, Zofia Brachman. 
2. W intencji rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztac-
kiej.    

9.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Dzieci Maryi naszego 
dekanatu i ministrantów. 

14.00 Msza św. ślubna: Wiesława Tomanek – Jarosław Szymiczek. 
17.00 

 

 
19.00 

Msza św. Za ++ Matyldę, Alojzę, Roberta Mielańczyk, syna Aloj-
zego, żonę Michalinę, Matyldę Glenc, Elżbietę Cholewik, córkę 
Barbarę, dwóch mężów, siostry Urszulę i Izydorę.  
Wolna intencja 
 
 



 
 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO       05.06.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Adriana Stebel w 2 rocznicę śmierci, siostrzeńca 

Ludwika, babcię Małgorzatę, dziadka Roberta, wujka Romana. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Gertrudy z okazji 70 

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

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Mireli i Grzegorza 
Durczok z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Brygidy z okazji 75 
rocznicy urodzin oraz syna Henryka z okazji 50 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Lena i Milena Rosga, Tymote-

usz Świerkot (ochrzczone: Bruno Łabędziewski, Helena Krut, 
Dawid Mazurek, Maksymilian Pluta, Eliasz Stechura, Radosław 
Kulisa, Krzysztof Patla). 

18.00 Msza św. Za + Zygmunta Luleczka we wspomnienie urodzin i 
Dnia Ojca – dar od synów. 

 
 
 

Ciąg dalszy ogłoszeń: 
 
 

 
➢ Służebniczki. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu i okazja do spowiedzi.   
➢ W sobotę 4 czerwca o godz. 15.00 w oratorium odbędzie się 

nauka przedchrzcielna. Prosimy w kancelarii zgłosić swój udział 
w nauce. Sakrament Chrztu św. sprawowany będzie w przyszłą 
niedzielę na mszy o 16.30. 
➢  Także 4 czerwca odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca 

do Częstochowy. Zapisy w zakrystii. Osoby należące do Żywego 
Różańca mają przejazd darmowy. Wyjazd o godz. 7.00  
z parkingu obok probostwa. 
➢ 4 czerwca, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego o godz. 19.00 

zapraszamy wszystkich – szczególnie kandydatów do 

bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę Świętą i modlitwę o wy-
lanie Darów Ducha Świętego. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Go-

ścia Niedzielnego. Przy stolikach z prasą znajdują się także nowe 
książki i publikacje, do których serdecznie zachęcamy. 
➢ Do dnia wczorajszego zgłoszono pisemnie i elektronicznie 

czterech kandydatów do rady parafialnej. W przyszłą niedzielę 
nastąpi zaprezentowanie kandydatur, a w następną wybory. 
Wszystkie stosowne dokumenty i zarządzenia odnośnie wyborów 
znajdują się w gablotkach i na stronie parafialnej w internecie. 
➢ W gablotkach i w internecie zamieściliśmy propozycje róż-

nego rodzaju rekolekcji czy wyjazdów. Zachęcamy do udziału w 
nich.  
➢ Przypominamy, że w czasie wakacji wprowadzimy dodatkową 

mszę w niedzielę o godz. 20.00 Prosimy przekazać tą wiadomość 
dalej, także do innych parafii naszego dekanatu. 
➢ W tym roku procesja Bożego Ciała przejdzie następującą 

trasą: od kościoła, ul. Ofiar Terroru przez skrzyżowanie i ul. 
Traugutta do ul. Benedykta i dalej tą ulicą przez skrzyżowanie  
z ul. Strzody do ul. Plebiscytowej i zakończenie przy Grocie Ma-
ryjnej. Mieszkańców ulic prosimy o udekorowanie trasy procesji. 
➢ Począwszy od roku 2025 uroczystość pierwszej komunii bę-

dzie przeniesiona na sobotę poprzedzającą niedzielę. Rodziców 
dzieci, które aktualnie są w zerówce, lub młodszych prosimy o 
uwzględnienie tej zmiany.  
➢ Dzisiaj po mszach Dzieci Maryi będą rozprowadzały własne 

wypieki. Serdecznie zapraszamy. 
➢ W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana Urszula Jona, Franci-

szek Paprotny, Piotr Strączek, Andrzej Schirmeisen. Wieczny od-
poczynek… 
➢ … 

 


