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Nasza Wspólnota

I Komunia Święta w naszej 
Parafii

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 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 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 



PONIEDZIAŁEK 29.05.2017 św. Urszuli Leduchowskiej
BIAŁY TYDZIEŃ

7.30 - Za ++ rodziców Joachima i Annę, Reincholda i Annę ++ braci Kazimierza, Michała, Piotra, 
Huberta i siostrę Gizelę o radość nieba.
17.30 - Nabożeństwo Majowe
18.00 - Za + Feliksa i Martę Szulc + Antoniego i Helenę Lempa ++ z pokr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WTOREK 30.05.2017 Św. Jana Sarkandra
BIAŁY TYDZIEŃ

7.30 - Za + Józefa Swaczyna (p)
17.30 - Nabożeństwo Majowe i Nowenna do MBNP
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. Małgorzaty Dronia z ok. urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Oliwi z ok. 10 rocz. urodzin i w int. rodzin Balicki i Bmitrus.
5. Do MBNP o zdrowie w p. int.
6. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. ks. Marka z ok. 23 rocz. święceń kapłańskich.
II Za + Mieczysława Zaczyk w 30 dzień po śmierci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA  31.05.2017 Nawiedzenie NMP
BIAŁY TYDZIEŃ

7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za + Jana Termin (p)
17.30 - Nabożeństwo Majowe
18.00 - Za + Władysława Ołdak w rocz. śmierci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 I CZWARTEK MIESIĄCA 01.06.2017
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

BIAŁY TYDZIEŃ
17.00 - GODZINA  ŚWIĘTA
17.30 - Nabożeństwo Majowe
18.00 - I Za + Krzysztofa Francki
II Za + brata Jana + bratową Gertrudę Majnusz + siostrę Marię Kurz + Martę Nowak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 I PIĄTEK MIESIĄCA 02.06.2017
BIAŁY TYDZIEŃ

7.30 - W int. ++ i żyjących czcicieli NSPJ
15.00 - KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
17.00 - Msza św. szkolna. 
Za + Piotra Namięta
19.00 - Msza święta pierwszopiątkowa dla młodzieży z III klasy gimnazjum i młodzieży starszej. 
Dziękczynna za dar bierzmowania i na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I SOBOTA MIESIĄCA 03.06.2017
7.30 - W int. Róż Różańcowych naszej Parafii i za ++ członków. - spotkanie i zmiana tajemnic.

Intencje mszalne od 29.05-11.06.2017



9.00 - odwiedziny chorych w Parafii - ostatnie przed wakacjami!
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Za ++ rodziców i dziadków Zofię i Stanisława Czyżewskich ++ braci Jana i Krzysztofa + 
bratową Leokadię ++ szwagrów Janusza, Kazimierza + Adama.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 04.06.2017

7.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Jerzego, Agnieszki, Mariana z ok. urodzin i z okazji imienin Jana.
8.45 - w j. niem. Za ++ z rodzin Plucik, Kubisz, Willner i poległego teścia Rajmunda Ogaza.
10.00 - Za ++ rodziców Marię i Konrada Warzecha + syna Roberta ++ z rodzin Szulc, Warzecha i 
Konieczko.
11.30 - I Za + Martę Nowak w II rocz. śmierci.
II W int. Rocznego dziecka Zuzanny Wielosz w int. rodziców i chrzestnych i w int. Arkadiusza z ok. 
30 rocz. urodzin.
15.15 - Nabożeństwo do Ducha Świętego
16.00 - Za + żonę Teresę Łupak w 6 rocz. śmierci ++ rodziców z obu stron ++ dziadków.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

PONIEDZIAŁEK 05.06.2017 Święto NMP Matki Kościoła
drugi dzień Zielonych Świąt.

7.30 - Za + Józefa Walczyk (p)
10.00 - Za ++ rodz. Józefę i Jana Pawlik + brata Zdzisława Pawlik.
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Francki ++ rodziców i teściów ++ z pokr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WTOREK 06.06.2017
7.30 - W int. chrzestnych dzieci od Matki Chrzestnej w p. int.
18.00 - Msza św.  i Nowenna do MBNP
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. Hildegardy Niedźwieckiej i Stanisławy Obrębalskiej z ok. urodzin od Caritasu.
4. Dziękczynna za Dar Kapłaństwa w int. Ks. Prob. Jerzego Pawlik z ok. 22 rocz. święceń 
kapłańskich.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA  07.06.2017
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I W int. chorych, emerytów, rencistów, samotnych i bezrobotnych naszej Parafii
II Za + Józefa Walczyk od rodziny Knop.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 CZWARTEK 08.06.2017 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
18.00 - I W int. Kapłanów pracujących w naszej Parafii Ks. Jerzego i Ks. Marka
II Za + męża Romana w 2 rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 09.06.2017
7.30 - I Za + Jana Termin (p)
II Za ++ rodz. Franciszka i Franciszkę Warzecha ++ 3 braci ++ z pokr. Spillner, Szulc, Warner ++ 
kapłanów.
17.00 - Msza św. szkolna. 
Za + Grzegorza Krywionek w 5 rocz. śmierci ++ rodziców z obu stron.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA 10.06.2017
7.30 - Za + Herberta + brata Józefa i Wilhelma ++ rodziców i teściów ++ z pokr. Glomb, Faber i 



Skowronek.
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. Katarzyny i Waldemara Walczak z ok. 25 rocz. ślubu oraz w int. córki 
Magdaleny w 20 rocz. urodzin i syna Pawła.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
- 11.06.2017

7.30 - Za + żonę Elżbietę Moszko ++ rodziców Annę i Alojzego Chrobok ++ teściów Martę i Pawła + 
brata Jerzego Moszko i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 - I Za + Marię Chrubasik + Amalię Synowiec ++ z pokr. Bisz i Biegiesz, Chrubasik i 
Kaszny.
II Za ++ Lidię i Tadeusza Krzyż ++ z rodziny.
11.30 - Za + Krzysztofa Francki
15.15 - Nieszpory Niedzielne
16.00 - Za + Leutfrid Faber w 15 rocz. śmierci i za ++ z rodzin Faber i Grabińskich.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

kochać, że fascynował ludzi dobrej woli i śmiertelnie niepokoił faryzeuszów oraz 
cyników.

W obecnym, negatywnym niestety kontekście społecznym i kulturowym, 
pogłębione przygotowanie i przeżywanie I Komunii Świętej stwarza wyjątkową 
szansę na umocnienie w dobru zarówno dziecka, jak i jego rodziców. 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..

 W tym roku do I Komunii św. przystąpi 35 dzieci. Cieszymy się bardzo i 
prosimy Was wszystkich, Kochani - módlcie się za te dzieci i dawajcie piękny 
przykład jak przeżywać Eucharystię.
Oto Dzieci przeżywające swoje pierwsze spotkanie z Jezusem w Komunii św.:

Balicka Oliwia, Barton Alicja, Bienia Brajan, Blicharz Krzysztof, 
Bukalski Jan, Caban Michał, Czerwiński Piotr, Czop Krzysztof, 
Dronia Mateusz, Dutka Wiktoria, Dydfeld Jakub, Dydyna Alicja, 
Gajda Michał, Gajda Natalia, Moskwa Bartosz, Goszczyńska Kinga, 
Górka Mateusz, Iwaneczko Filip, Jasłowska Amelia, Kępka Filip, 
Kopania Aleksander, Kozłowski Rafał, Łasicki Kacper, Majewska Wiktoria, 
Majewski Szymon, Mikołajek Angelika, Nikula Dominika, Nowicka Oliwia, 
Półtorak  Anna, Radziszewicz Martyna, Roegner Miłosz, Samsel Julia, 
Schindzielorz Oliwia, Sztucki Bartosz, Wszołek Patrycja.


