
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.  
2. Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 16.30. 
3. Dziś diakoni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach rozpoczy-

nają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecamy ich i ks. rekolekcjonistę 
modlitwie wszystkich wiernych.  

4. Obchody liturgiczne tygodnia: 

 piątek – Święto św. Macieja, Apostoła,  

 niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
5. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na nabożeństwa majowe – poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek o godz. 17.30, w sobotę i niedzielę o godz. 16.30.  
6. W poniedziałek, we wtorek i w środę, podczas nabożeństw majowych, szczególnie 

będziemy modlić się o urodzaje.  
7. W czwartek przypada wspomnienie objawień Matki Bożej w Fatimie. O godz. 19.00 

zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Prośby i podziękowania do Matki Bożej 
można składać do koszyka wystawionego z tyłu kościoła.  

8. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
9. Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy na spowiedź św. w sobotę o godz. 9.30. 
10. W niedzielę, podczas Sumy o godz. 10.30 dzieci z naszej parafii przyjmą Pierwszą 

Komunię Świętą. Polecamy ich w naszej modlitwie.  
11. W niedzielę o godz. 12.00 zapraszamy na Mszę św. o beatyfikację Sługi Bożej S.M 

Dulcissimy w 100. rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. 
12. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii. 
13. Przypominamy, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w naszym kościele 

obowiązuje limit wiernych.  
14. Zgodnie z wezwaniem Ks. Arcybiskupa do modlitwy w intencji ustania pandemii,  

o pokój i ład społeczny, zachęcamy wszystkich wiernych do indywidualnej i rodzin-
nej modlitwy różańcowej w naszych domach w łączności z kapłanami archidiecezji 
katowickiej – codziennie o godz. 20.30. 

15. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele i 
wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać! 

16. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, 
naszego informatora parafialnego. 
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Dzisiejsze czytania:  (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48); (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-

4); (1 J 4, 7-10); Aklamacja (J 14, 23); (J 15, 9-17); 

 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 
 

 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak  
i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zacho-
wywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja 
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam 
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była peł-
na. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, je-
żeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albo-
wiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy 
Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, aby-
ście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam 
wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali". Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 09.05.2021: 
 

 
 

  
          8.00    Za ++ rodziców Konstantynę i Jana Mandera, brata Serafina, dziadków  
                      Mandera, Mandrysz, Jendrzejczyk i pokrewieństwo.  
         10.30   O łaskę zdrowia i szczęśliwą godzinę śmierci w pewnej intencji.   
         16.30   Nabożeństwo majowe. 
         17.00   Za ++ rodziców Krystynę i Jana Tchórz, dziadków z obu stron, dusze  
                      w czyśćcu cierpiące.   

 
PONIEDZIAŁEK, 10.05.2021:      
                   
                  7.00   Za ++ Elżbietę i Huberta Fiołka, rodziców z obu stron. 
                17.00   1. Za ++ Karolinę i Szczepana Łysień, Joannę i Joachima Staniek,  
                             braci i siostry z obu stron. 
                             2. Za + męża i ojca Joachima Klement.  
                 17.30  Nabożeństwo majowe. 
 

WTOREK, 11.05.2021: 
  
               7.00   Za + Teresę Sędzielewską – od Maryni z rodziną.  
             17.00   Za + Waldemara Przibilla w 1. rocznicę śmierci.  
             17.30  Nabożeństwo majowe. 
 

ŚRODA, 12.05.2021: 
 
               

              7.00   Do Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana o świętość  
                         życia i posługi w intencji ks. proboszcza Bogdana Reka z okazji  
                         rocznicy święceń kapłańskich.  
            17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dalsze błogosławieństwo w intencji Elżbiety i dzieci z rodzinami.   
            17.30   Nabożeństwo majowe. 
 
 



CZWARTEK, 13.05.2021 – wspomnienie objawień Matki Bożej w Fatimie: 
 
            

             7.00   Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Fatimskiej z prośbą o zdrowie  
                        w pewnej intencji.  
           17.00   1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski  
                        z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny Macieja i Eweliny  
                        Botorek. 
                        2. Za ++ rodziców Izydora i Franciszkę Wyżgoł, siostrę Anielę, dwóch  
                        braci, męża Huberta, córkę Magdalenę, dusze w czyśćcu cierpiące.  
          19.00    Nabożeństwo Fatimskie.  

PIĄTEK, 14.05.2021 – Święto św. Macieja, Apostoła: 
  
 

            7.00     Za + Teresę Sędzielewską – od kuzynostwa Wiesławy i Ryszarda  
                         z Myszkowa.   
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za ++ Adelę Marciniec w 31. rocznicę śmierci, męża Piotra, synów  
                         Henryka i Eugeniusza, rodziców, rodzeństwo z obu stron. 
          17.30     Nabożeństwo majowe. 
 

SOBOTA, 15.05.2021: 
  

            7.00     Za ++ matkę Łucję Gołeczka, męża Henryka, dusze w czyśćcu  
                         cierpiące. 
          16.30     Nabożeństwo majowe. 
          17.00     Za ++ Waldemara Pawełek w 2. rocznicę śmierci, syna Krystiana  
                         i Marcina, dusze w czyśćcu cierpiące.  

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA, 16.05.2021 – Uroczystość Wniebowstąpienia  
                                                                                 Pańskiego: 
          8.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze w intencji rodziny Goworko. 
         10.30   Pierwsza Komunia Święta.  
         12.00   O beatyfikację Sługi Bożej S.M. Dulcissimy w 100. rocznicę jej  
                      Pierwszej Komunii Świętej. 
         16.30   Nabożeństwo majowe. 
         17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dary Ducha Świętego w intencji Izabeli Hałacz z okazji 18. rocznicy  
                      urodzin. 


