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Moi Kochani!
Święty, Jan Paweł II, tak
wspominał dzień swojej I
Komunii Świętej:
„Mam jeszcze w pamięci ten
dzień, kiedy w gronie
rówieśników i rówieśnic
przyjmowałem po raz
pierwszy Eucharystię w
moim parafialnym
kościele”.
Pierwsza Komunia
Święta to dla dziecka i dla
jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka.
Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być
pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w
dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa
żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł
i nasze serce.
Komunia święta przypomina nam o tym, że nie samym chlebem żyje
człowiek, gdyż nikt z nas nie jest samym tylko ciałem. Komunia święta jest też
potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka. Przypomina nam o tym, że każdy z
nas jest ukochanym dzieckiem Boga. Tak, jak kochająca matka karmi swoje dziecko
własną piersią, tak jeszcze bardziej kochający Bóg karmi nas w komunii świętej
samym sobą! To chyba najbardziej niezwykły przejaw wyobraźni Bożej miłości
względem człowieka. I tak, jak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm dla niemowlęcia,
jak mleko matki, tak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm duchowy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, jak karmienie się Bogiem: Jego obecnością, miłością i
prawdą.
Komunia święta jest pokarmem bogatszego człowieczeństwa. Jest
umocnieniem na drodze dorastania do świętości. Nie jest w stanie postępować w
sposób godny człowieka ktoś, kto karmi się tym, co uwłacza jego godności i
świętości. Komunia święta jest bezcennym pokarmem dla tych ludzi, którzy mają

Intencje mszalne od 15-28.05.2017
PONIEDZIAŁEK 15.05.2017
7.30 - Za + Jana Termin (p)
17.30 - Nabożeństwo Majowe
18.00 - Za + Krzysztofa Francki (p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 16.05.2017 Św. Andrzeja Boboli prezbitera i męczennika
7.30 - Za + Józefa Swaczyna (p)
17.30 - Nabożeństwo Majowe i Nowenna do MBNP
18.00 - Msza św. Nowennowa
1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Elżbiety Lucyga i Waltera Pawlik z ok. urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Członków Róży Różańcowej Pani Kordys i o radość nieba dla zmarłych członków.
5. Za + Marię Szyndzielorz w 27 rocz. śmierci o życie wieczne.
6. Za śp. mamę i teściową Ritę Beracz w rocz. śmierci + Zofię Sojka i Annę Beracz o radość nieba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 17.05.2017
7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za ++ rodz. Franciszka i Franciszkę Warzecha ++ 3 braci ++ z rodziny Szulc ++ z pokr. Szulc i
Warzecha.
17.30 - Nabożeństwo Majowe
18.00 - Za + męża Ryszarda Maszkiewicz w I rocz. śmierci ++ rodzicó Genowefę i Juliana
Maszkiewicz.
------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 18.05.2017
17.30 - Nabożeństwo Majowe
18.00 - I Za + matkę Marię Kurz o radość nieba
II Za ++ koleżanki i ++ dobrodziejów.
---------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 19.05.2017
7.30 - Za ++ Marię i Antoniego Walus ++ z pokr.
17.00 - Msza św. szkolna.
wolna
17.30 - Nabożeństwo Majowe

16.00 - Uroczystość Przyjęcia Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży w
kościele Ducha św. i NMP Matki Kościoła na Piastach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 20.05.2017
7.30 - Za ++ rodz. Pawła i Justynę Kubickich ++ z pokr. Kocur, Pellar, Tkocz i Pohla.
10.00 - sprzątanie kościoła i otoczenia przed Uroczystościami Komunijnymi
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania dla dzieci i rodziców przed Rocznicą
Komunii Świętej
17.30 - Nabożeństwo Majowe.
18.00 - I Za ++ rodziców Hildegardę i Gerarda Kaczmarczyk ++ dziadków Marię i Józefa ++ z
rodzin Kaczmarczyk i Konieczko.
II Za + męża Ryszarda Błażejewski + córkę Adrianę ++ rodziców z obu stron ++ z rodziny i ++
przyjaciół.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 21.05.2017
kolekta specjalna na malowanie kościoła
7.30 - I Za ++ rodz. Annę i Antoniego Ligocki + brata Józefa ++ Urszulę i Jana Byrtus + Stefana
Biernackiego ++ z pokr.
II Za ++ rodz. Zofię i Fryca Majnusz + siostrę Marię Majnusz ++ rodziców Ernestynę i Jana Podlyska
++ rodzeństwo Anelizę, Marię, Ingeborgę, Herberta i Kurta.
10.00 - Uroczystość Rocznicowa I Komunii Świętej - dziękczynna w int. dzieci ich rodziców i
chrzestnych.
11.30 - Za ++ rodziców Irenę i Bernarda Zawada + szwagra Antoniego Pietrek
15.15 - Nabożeństwo Majowe z Dziećmi Rocznicowymi
16.00 - Za + Andrzeja Marciszewskiego w 16 rocz. śmierci + Andrzeja Chlebicz w 9 rocz. śmierci
++ z rodziny z obu stron.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 22.05.2017 św. Rity
DNI KRZYŻOWE - MODLIMY SIĘ O URODZAJE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PRACY

7.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę w int. Moniki z ok. 40 rocz. urodzin.
18.00 - Msza św. w int. o urodzaje i błogosławieństwo w naszej pracy w int. Parafian z
Lenartowic i Nowej Wsi. Po Mszy św. procesja do krzyża na Nowej Wsi i w drodze nabożeństwo
Majowe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 23.05.2017
DNI KRZYŻOWE - MODLIMY SIĘ O URODZAJE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PRACY

7.30 - Za + Jana Termin (p)
18.00 - Msza św. nowennowa
I 1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Szarlotty Nikula z ok. urodzin od Caritasu.
4. Za + Janinę Marzec w 30 dzień po śmierci,
5. Za + Mieczysława Zaczyk od bratanków Janusza, Wiesława i Grzegorza
6. Za + mariusza Dronia w 9 rocz. śmierci o radość nieba.
II Msza św. w int. o urodzaje i błogosławieństwo w naszej pracy w int. Parafian z Huty
Miedarskiej i Osiedla.
Po Mszy św. procesja do krzyża na Hucie Miedarskiej i w drodze nabożeństwo Majowe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 24.05.2017 NMP Wspomożycielki Wiernych
DNI KRZYŻOWE - MODLIMY SIĘ O URODZAJE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PRACY

7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za + Dorotę Popanda (p)
18.00 - Msza św. w int. o urodzaje i błogosławieństwo w naszej pracy w int. Parafian z
Blachowni I i Miedar.
Po Mszy św. procesja do krzyża na Miedarach i w drodze nabożeństwo Majowe.
------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 25.05.2017
17.30 - Nabożeństwo Majowe
18.00 - I Za + męża Kazimierza w dniu urodzin
II Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Mariana Harazińskiego z okazji 75 rocz. urodzin i w int. całej rodziny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 26.05.2017 św. Filipa Nereusza
DZIEŃ MATKI
7.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę w int. Teodozji i Alfonsa Wawrzynek o radość nieba.
17.00 - Msza św. szkolna.
I W int. wszystkich naszych MATEK żyjących i ++.
II Za + Zenonę Oleszek w 30 dzień po śmierci.
17.30 - Nabożeństwo Majowe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 27.05.2017
7.30 - Za + Rudolfa Klimek (p)
9.00 - próba przed I Komunią św. i spowiedź dla dzieci komunijnych
14.00 - ślub konkordatowy: Adriana Dronia i Marcin Hytrek
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - I Za + Marię Poplucz w I rocz. śmierci ++ z pokr.
II Za + Józefa Walczyk w 30 dzień po śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 28.05.2017
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
7.30 - Za śp. ojca, męża i dziadka Krzysztofa Hus ++ z rodziny.
9.30 - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII
11.30 - Za ++ męża, ojca i dziadka Stanisława Sałaciak w 4 rocz. śmierci ++ rodziców Klemensa i
Michalinę ++ 6 braci ++ bratowe ++ z pokr. z obu stron.
15.00 - Nabożeństwo dziękczynne za dar I Komunii św. i Majowe z udziałem dzieci i ich
rodzin.
16.00 - Za + ojca Czesława w 18 rocz. śmierci + siostrę Jolantę w 25 rocz. śmierci + szwagierkę
Annę w 22 rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ewangeliczną mentalność zwycięzcy, czyli zgodnie z pragnieniem Jezusa, chcą
czynić jedynie to, co dobre. Uczniów Jezusa interesuje wyłącznie optymalny
sposób życia, czyli świętość, gdyż świętość to najpiękniejsza normalność dla
człowieka stworzonego z miłości na obraz i podobieństwo Boga. Ewangeliczna
świętość to nie ucieczka od życia czy cierpiętnictwo lecz naśladowanie

Chrystusa, który umiał tak mocno kochać, że fascynował ludzi dobrej woli i
śmiertelnie niepokoił faryzeuszów
oraz cyników.
Ceńmy sobie ten pokarm
niebieski który możemy przyjmować i
starajmy się czynić to godnie i
pobożnie. Bądźmy dobrym
przykładem dla młodego pokolenia i
dziękujmy nieustannie za Ten Dar żywego Jezusa - którego przyjmujemy
w Komunii św.

