PORZĄDEK NABOŻEŃSTW od 02 do 09.05.2021
5 NIEDZIELA
WIELKANOCNA
02. 05. 2021

730
930
1100
1530
1600

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY, KRÓLOWEJ
POLSKI, GŁÓWNEJ
PATRONKI POLSKI

700
730
930
1100
1530
1600

WTOREK

700

PONIEDZIAŁEK
03. 05. 2021

04. 05. 2021
WSPOMNIENIE ŚW.
FLORIANA, MĘCZ.,
PATRONA
ARCHIDIECEZJI

730
1730
1800
700

ŚRODA
05. 05. 2021

PIERWSZY
CZWARTEK

1730

1800
700

06. 05. 2021

ŚWIĘTO
ŚWIĘTYCHAPOSTOŁÓW
FILIPA I JAKUBA

PIERWSZY
PIĄTEK
07. 05. 2021

SOBOTA
08. 05. 2021

UROCZYSTOŚĆ ŚW.
STANISŁAWA, BPA I
MĘCZ., GŁÓWNEGO
PATRONA POLSKI

1700
700
1730
1800
700
30

17
1800
730

6 NIEDZIELA
WIELKANOCNA
09. 05. 2021

930
1100
1230
1530
1600
1800

Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Przybyła z prośbą o dar życia wiecznego.
Za + Stafana Cisowskiego od brata Jana z rodziną i od chrześniaka Łukasza z rodziną.
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za + księdza Izydora Harazin od Margaretek.
Nabożeństwo majowe.
W intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty: Michaliny Anny Bałdys, Karoliny Aleksandry
Kotarskiej, Łucji Anieli Jastrzębskiej, Nadii Emilii Bohdanowicz ich rodziców i rodziców
chrzestnych.
Godzinki ku czci NPM Niepokalanie Poczętej.
Do Miłosierdzia Bożego za + Mieczysława Stępień od przyjaciela Michała z rodziną.
Za Parafian.
Za + żonę, mamę i babcię Wandę Menzel w 30-ty dzień po śmierci.
Nabożeństwo majowe.
Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Gawron
w 4. roczn. śmierci ++ rodziców Bertę i Józefa Biegun, Marię i Stanisława Gawron.
1. Ku czci św. Antoniego w intencji członków i czcicieli św. Antoniego, ofiarodawców
i za ++ członków.
2. Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Elżbietę Blacha w kolejną roczn. śmierci + ojca Ludwika
Blacha i wszystkich ++ z rodziny.
Nabożeństwo do św. Antoniego.
Nabożeństwo majowe.
Za + żonę i mamę Gabrielę Mielczarek w kolejną roczn. śmierci ++ z pokrewieństwa z obu stron
i dusze w czyśćcu cierpiące.
Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Marię i Franciszka Puchałka ++ braci, bratową, szwagrów
i za wszystkich ++ z rodziny.
Nabożeństwo majowe.
1. Za + męża Helmuta Firus ++ rodziców Walentego i Wandę Sztuka ++ braci Piotra i Stanisława,
szwagra Czesława i wszystkich ++ z rodziny.
2. Za + Krystynę Kizling od chrześniaka Krzysztofa z rodziną.
Do NSPJ i Królowej Apostołów przez wstawienn. Wincentego Pallottiego, dziękcz. – błagalna w
intencji Ojca św., b-pów, kapłanów, osób Bogu poświęconych, członków ZAK i za ++ członków
oraz w intencji Ojczyzny.
1. Za ++ rodziców Albina i Urszulę Banik + Janusza Kwiatkowskiego oraz ++ Stanisławę i Adama
Karcz i ++ z rodziny.
2. Za + Janinę Szweda w 30-ty dzień po śmierci.
Po Mszy św. nabożeństwo majowe.
W intencji wynagradzającej
i ++ członków.

Straży

Honorowej

NSPJ

oraz

w

intencji

żywych

Nabożeństwo majowe.
Za + męża Pawła Urbanek w kolejną roczn. śmierci ++ szwagrów Oskara z żoną Adelajdą
i Bernarda z żoną Heleną ++ rodziców z obu stron oraz + wnuka Adama Latusek.
2. Za + Krystynę Kizling od personelu I Odziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego.
1. W intencji wynagradzającej do Niepokalanego Serca Maryi dziękcz. – błagalna
w intencji Ojca św., kapłanów parafii, rodziny różańcowej i za ++ członków.
2. Za ++ Anielę i Bernarda Żur ++ z rodzin Borowski, Janota i wszystkich ++ z rodziny Gepfert.
Nabożeństwo majowe.
Za ++ rodziców Józefa Goleniec w 7. roczn. śmierci, Alicję Goleniec i Stefana Rojewskiego oraz
++ dziadków z obu stron.
Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Józefa i Annę Mastalerz, Teodora i Jadwigę Zając + syna
Mariusza ++ chrześniaków, szwagrów, bratowe ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.
Za ++ Zofię i Wincentego Gołąb od Marioli Stanek z rodziną.
Do NSPJ przez wstawienn Najśw. Maryi Panny z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski
w intencji dzieci pierwszokomunijnych klasy 3b i dzieci wczesno komunijnych ich rodziców,
rodzeństwo i krewnych.
Do NSPJ przez wstawienn Najśw. Maryi Panny z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski
w intencji dzieci pierwszokomunijnych klasy 3a ich rodziców, rodzeństwo i krewnych.
Nabożeństwo majowe.
Do NSPJ przez wstawienn. MB Piekarskiej i św. Józefa z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę i zdrowie, Dary Ducha Świętego dla Henryka Tatoj z okazji 70-tej roczn. urodzin
oraz o Boże błogosł. i zdrowie dla całej rodziny. (TD)
Intencja wolna.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 02. 05. 2021
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś w Piątą Niedzielę Wielkanocną zapraszamy na godz. 15:30 na nabożeństwo majowe, o godz. 16:00
Msza św. chrzcielna.
2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę, która zostanie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium
Duchowne w Katowicach. Za tydzień w niedzielę kolekta na zapłacenie faktury za drabinki kominiarskie
zamontowane na probostwie i w kościele, których koszt wyniósł 9,044,33 zł.
3. W poniedziałek (3 maja) będziemy obchodzili uroczystość NMP Królowej Polski.
W dniu tym ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. O godz. 7:00 odprawimy Godzinki,
a Msze św. będą odprawiane o godz. 7:30, 9:30, 11:00 i 16:00. Majowe o 15:30. Kolekta tego dnia będzie
przeznaczona na potrzeby parafii.
4. Zapraszamy do udziału w codziennie odprawianych nabożeństwach majowych:
- w niedziele o 15:30, - w tygodniu pół godziny przed wieczorną Mszą świętą, a w czwartki po Mszy
św. szkolnej.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek kapłański i pierwszy piątek poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Okazja do
spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą św.
6. W czwartek (6 maja) na godz. 17:00 zapraszamy na Mszę św. dzieci i młodzież, a szczególnie młodzież
przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Od 16:30 okazja do spowiedzi, szczególnie dla
kandydatów do bierzmowania. Po Mszy św. szkolnej nabożeństwo majowe. Po nim spotkanie
w kościele dla kandydatów do bierzmowania.
7. Za tydzień w niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii Uroczystość Przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej. Dodatkowe Msze św. w tym dniu odbędą się o godz. 12:30 i 18:00.
Msze święte o godz. 11:00 i 12:30 będą zarezerwowane wyłącznie dla dzieci komunijnych ich
rodziców i bliźnich. Naszych wiernych parafian zapraszamy do udziału we Mszach św. w sobotę o godz.
18:00 i w niedzielę o godz. 7:30, 9:30, 16:00 i 18:00.
8. Przypominamy, że w naszym kościele może jednocześnie przebywać do 75 osób. Pamiętajmy
o zachowaniu odpowiedniej odległości, stosujmy maseczki ochronne zasłaniające nos i usta, zalecamy
przyjmowanie Komunii św. na rękę. Zapraszamy również do udziału w Mszach świętych poprzez relacje online w serwisie internetowym You Tube.
9. Miejski Dom Kultury Południe zaprasza na Fitness w plenerze dla Pań i Mam z dziećmi w Parku
Murckowskim w poniedziałki o godz. 17:00 i w środy o godz. 11:00.
10. Wszystkim parafianom i gościom, którzy uczestniczyli we Mszy św. w mojej intencji, przekazali mi
życzenia i prezenty bardzo serdecznie dziękuję. Szczególne dziękuję moim najbliższym współpracownikom
za nowy rower; Księdzu Markowi za koordynowanie wszystkich tych wydarzeń.
11. Zachęcamy do zakupu i do czytania prasy katolickiej. W najnowszym wydaniu „Gościa Niedzielnego”
warto przeczytać między innymi o tym dlaczego św. Józef został patronem robotników oraz do czego
prowadzi widoczne na ulicach czy w mediach społecznościowych zastępowanie kultury solidarności kulturą
gniewu.
12. Wszystkim parafianom oraz gościom życzymy Bożego błogosławieństwa oraz wszelkiego dobra
w rozpoczynającym się tygodniu.

