
 
 Powracamy także do nabożeństw zgodnych z kalendarzem liturgicznym i tradycją parafialną: w ty-
godniu do Godzinek, Koronki do Miłosierdzia Bożego, w soboty do różańca i adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Dziś w niedzielę zapraszamy o godz. 16.00 na ostatnie w tym miesiącu nabożeństwo ma-
jowe. Od dzisiejszej niedzieli ustaje też ograniczenie dotyczące ilości osób na Mszy św. Przypominamy 
jednak o obowiązku zachowania zasad dotyczących bezpieczeństwa, noszenia maseczek i zachowy-
wania dystansu. Za zgodą rodziców przywracamy służbę liturgiczną ministrantów w wieku szkolnym. 
Zachęcamy także dorosłych kantorów i lektorów o rozpoczęcie swojej posługi. Nadzwyczajni szafarze 
Komunii będą mogli rozdzielać Komunię św. Nadal jednak jedyną formą udzielania będzie komunia na 
rękę. Arcybiskup zachęca do przystępowania do spowiedzi, tak aby zadośćuczynić obowiązkowi wiel-
kanocnej spowiedzi i Komunii św. Przywrócone zostają odwiedziny duszpasterskie chorych. Także sa-
krament bierzmowania – już wiemy, że w naszej Parafii Ksiądz Arcybiskup będzie bierzmował mło-
dzież 29 czerwca o godz. 18.00. Zarządzenie informuje, że możliwe będzie zorganizowanie procesji 
Bożego Ciała, ale zaleca się by była ona naokoło kościoła bez konieczności budowania osobnych ołta-
rzy i nie powinno w niej zgodnie z zaleceniami służb medycznych uczestniczyć więcej niż 150 osób. W 
tym dniu będzie także dodatkowe wystawienie NS od ostatniej mszy południowej aż do mszy wie-
czornej. Zarządzenie przywraca duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz innych grup parafialnych – 
pamiętajmy za każdym razem o maseczkach.  

 Wieczorna modlitwa różańcowa o godz. 20.30 nadal będzie w naszej parafii, zachęcamy Parafian do 
łączenia się z nami drogą internetową, a szczególnie 1 czerwca zapraszamy do łączenia się w czasie 
transmisji dzieci z racji Dnia Dziecka. Istnieje jednak też możliwość uczestnictwa Parafian w tej modli-
twie oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i zachowywania dystansu. 
Jeszcze raz przypominamy zwłaszcza starszym Parafianom o obowiązującej dyspensie. 

 W czwartek przeżywamy w Kościele święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i o nowe powołania, zwłaszcza z naszej parafii.  

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  

 Można już zgłaszać w zakrystii i kancelarii chorych i starszych parafian do miesięcznego obchodu 
chorych. Proszę wziąć pod uwagę, że ze względu na ograniczenia sanitarne, nie wykluczamy koniecz-
ności podzielenia chorych na więcej grup i wyznaczenia dodatkowych terminów odwiedzin.  

 Nauka przedchrzcielna – w sobotę 6 czerwca o godz. 15.00 w oratorium. 

 Wspólnota AA zaprasza już na spotkania – zachęcamy także do udziału w nich wszystkich przeżywa-
jących swój problem alkoholowy. Wspólnota ma za zadanie pomóc wyjść z nałogu oraz dodawać sił w 
walce ze swoim problemem alkoholowym. Na Domku Maryi znajdują się szczegółowe informacje na 
ten temat. 

 Informujemy, że na razie, z powodu codziennej dezynfekcji ławek, nie będziemy umieszczali na nich 
czerwonych siedzisk. Zostaną one wyprane i będą umieszczone na ławkach dopiero gdy pozwolą na 
to warunki sanitarne.  

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. 

 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, jest kolejny numer Gościa Niedzielnego. Są też ksią-
żeczki o Miłosierdziu Bożym, zachęcamy do zabierania ich ze sobą do domu.  

 Bóg zapłać, za ofiary, jakie w tym czasie składacie na mszy podczas kolekty, w skarbonie ustawionej 
w kościele, czy jako przelew na konto naszej parafii. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby 
archidiecezji – na prace związane z odnowieniem kurii i katedry. Kolekta przyszłej niedzieli przeznac-
zona będzie na Wydział Teologiczny UŚ. 

W ostatnim czasie odeszli do Pana nasi Parafianie: Józef Kania i Jan Pogocki. Wieczny odpoczynek… 
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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

SEKWENCJA  

Przybądź, Duchu Święty, / Ześlij z nieba wzięty / Światła Twego strumień.  
Przyjdź, Ojcze ubogich, / Przyjdź, Dawco łask drogich, / Przyjdź, Światłości sumień. 
O, najmilszy z gości, / Słodka serc radości, / Słodkie orzeźwienie.  
W pracy Tyś ochłodą, / W skwarze żywą wodą, / 
W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, / Serc 
wierzących wnętrza / Poddaj Twej potędze. 
Bez Twojego tchnienia, / Cóż jest wśród stworzenia? / 
Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte, / Oschłym wlej 
zachętę, / Ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, / 
Rozgrzej serca twarde, / Prowadź zabłąkane. 
Daj Twoim wierzącym, / W Tobie ufającym, / 
Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, / Daj wieniec 
zwycięstwa, / Daj szczęście bez miary. 

 

EWANGELIA           Jezus daje Ducha Świętego.          J 20 19-23 
 

+ Słowa Ewangelii według św. Jana.  Wieczorem w dniu 
zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, 
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". — Oto słowo Pańskie. 
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NIEDZIELA -  UROCZYSTOŚC ZESŁANIA DUCHA SWIĘTEGO   31. 05. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Reginę Kasprowicz. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny i Łukasza Brzoska z okazji 10 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                                    

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji córki Ewy z okazji urodzin z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00 
 
 
 

16.00  

Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Xawiera Chrószcz z okazji 5 rocznicy urodzin z prośbą 
o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. W intencji dzieci obchodzących 1 rocznicę Komunii św.         
   Nabożeństwo Majowe                                                                  



16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Mai Idziak z okazji 60 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum.                                           

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marty i Andrzeja z okazji 15 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.      

PONIEDZIAŁEK              ŚWIĘTO MATKI KOŚCIOŁA         01. 06. 2020 r.                                                                                                                                  

6.30 Godzinki do NSJ 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Solenizantki z okazji 60 rocznicy urodzin z 

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

8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jadwigi z okazji 65 rocznicy urodzin z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny  

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Elżbietę Groegiel w 5 rocznicę śmierci oraz za + Erwina Tobiasz we wspo-
mnienie urodzin. 
2. Za ++ Marię i Andrzeja Stebel, dziadków z obu stron. 

WTOREK                                                                                                             02. 06. 2020 r.                                                      

6.30 Godzinki do NSJ 
7.00 Msza św. Za ++rodziców Krystynę i Bolesława o dar życia wiecznego.  
8.15 Msza św. Za ++ Jadwigę i Józefa Kłosek, wnuka Krzysztofa, dziadków z obu stron.             

18.00 
 

Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ dziadków Wilhelma i Anastazję Gregiel ++ dzieci i wnuki.   
2. Za + Janinę Sierpińską w 3 rocznicę śmierci, Kazimierza i Andrzeja Sierpińskich, 
Marię Sułkowską, dziadków z obu stron.   

ŚRODA Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Tow.          03. 06. 2020 r.                                       

6.30 Godzinki do NSJ 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Klotyldę i Konstantego Rajs, oraz rodzeństwo Barbarę i Piotra.  
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Marię i Konrada Siwczyk, siostrę Jadwigę, brata Henryka. 
2. Za + Krystynę Durczok.    

18.00 Msza św. Za + męża Janusza Moskwa w 5 rocznicę śmierci.  

CZWARTEK                                                                                                        04. 06. 2020 r. 
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA  

6.30 Godzinki do NSJ 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana za kapłanów i o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 
2. Za + Jana Ligockiego.  

8.15 Msza św. Za + Henryka Hensel w 2 rocznicę śmierci ++ rodziców z obu stron. 
18.00 Msza św. Za + Julię Jenczmionka – dar od przyjaciół Krystyny i Artura z Lublina.   

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.   05. 06. 2020 r.                                                            

6.30 Godzinki do NSJ 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian.  

 8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Roberta Mielańczyka, żony Matyldę i Alojzję, syna Alojzego, żonę Michalinę, 
Matyldę i Józefa Glenc, siostry zakonne Izydorę, Cezarię i Nikodemę. 
2. Za + Bogusława Sułkowskiego w 2 rocznicę śmierci, teściów Marię i Stanisława 
Sułkowskich, rodziców Marię i Edwarda Lisowskich, szwagra Józefa, Jadwigę i Józefa 
Wawrzyńczyk, córkę Krystynę. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ rodziców Marię i Wojciecha Seman, Marię i Ludwika Musioł. 
2. Za + Małgorzatę Kufka w kolejną rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                         06. 06. 2020 r.                           

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Anielę i Józefa Matuszek, męża Jerzego, ciocię Annę.   

 8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. W intencji żywych i za zmarłych członków Róż różańcowych za + Kazimierza Wasi-
lewskiego. 
2. W intencji rodzin przyjmujących Obraz M. B. Szensztackiej. 

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + ks. proboszcza Bernarda Sodzawicznego w 2 rocznicę śmierci.  
2. Za + męża Waldemara Szawerna w 12 rocznicę śmierci ++ rodziców z obu stron. 

NIEDZIELA -   UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY     07. 06. 2020 r.                                                            

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. proboszcza 

Witolda Psurka z okazji urodzin – dar od Parafialnej Grupy Teatralnej „Adonai”. 
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Marii Knesz z okazji 65 rocznicy urodzin z 

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

10.30 Msza św. koncelebrowana:    
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Justyny z okazji 50 rocznicy urodzin i syna Wojcie-
cha z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
światło Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów, zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum. 
2. W intencji Natanaela Watoła przystępującego do Wczesnej Komunii św. jego rodzi-
ców i chrzestnych. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny i Henryka Skupień z okazji 50 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz z okazji urodzin Jubi-
latki Krystyny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznych dzieci – Wiktoria Sadowska, Florian Buła        

16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Oliwia Firla, Drajan Firla, Zuzanna Nieckarz, Bar-
tosz Ulfig (ochrzczone: Tomasz Świderski, Nina Woś). 

18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Jerzego z okazji 45 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego  z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.      
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 Obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dziś także tradycyjna pielgrzymka do Piekar Śl., 
ale ze względów sanitarnych tylko wirtualnie można uczestniczyć w niej. Zapraszamy od godz. 13.00 
do modlitwy. Szczegóły znajdziemy na stronie parafialnej w zakładce Aktualności. 

 Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 12.00 dzieci, które rok temu przyjęły po raz pierwszy komunię św. będą 
obchodziły rocznicę Pierwszej Komunii Św. Polecamy te dzieci i ich rodziny Waszej modlitwie. 

W czwartek ukazało się nowe zarządzenie Księdza Arcybiskupa odnośnie sprawowania posług duszpa-
sterskich. Jest ono w całości wywieszone w gablotkach i umieszczone na stronie internetowej. Z za-
rządzenia wynika, że z dniem 6 czerwca odwołana zostaje dyspensa ogólna od obowiązku uczestnic-
twa w niedzielnej Mszy św. Zachowana zostaje ona tylko dla starszych, z objawami choroby i oba-
wiających się zarażenia – czyli dla grupy podwyższonego ryzyka – jeszcze raz proszę osoby znajdują-
ce się w tej grupie o rozważenie tej możliwości i korzystania z przekazu internetowego mszy.  




