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Dziś, w II Niedzielę Wielkanocną, oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu.
Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na Caritas Archidiecezji.
Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30.
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci komunijnych, z kolei w sobotę o godz. 9.30 będzie miała
miejsce spowiedź dzieci komunijnych.
W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po Mszy św. porannej
zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, z kolei o godz.
15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
Przypominamy, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju
w naszym kościele obowiązuje limit wiernych.
Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.
Zgodnie z wezwaniem Ks. Arcybiskupa do modlitwy w intencji ustania pandemii, o pokój i ład społeczny, zachęcamy wszystkich wiernych do indywidualnej i rodzinnej modlitwy różańcowej w naszych
domach w łączności z kapłanami archidiecezji katowickiej – codziennie o godz. 20.30.
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!
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”,
„Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego oraz do nabycia
paschalików.
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Dzisiejsze czytania: (Dz 4, 32-35); (Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24); (1 J 5, 1-6);
Aklamacja (J 20, 29); (J 20,19-31);

Słowa Ewangelii wg św. Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 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". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ,
i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte,
stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu
Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 11.04.2021 – Niedziela Miłosierdzia Bożego:
8.00 Do Miłosierdzia Bożego o cichość, pokorę i mądrość serca oraz łaskę
nieustannego nawracania się w pewnej intencji.
10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo w intencji Ireny i Grzegorza Czekała
z okazji 35. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
i 30. rocznicy urodzin córki Gabrieli.
16.30 Nieszpory.
17.00 Za ++ ojca Ryszarda Bauer w 6. rocznicę śmierci, matkę Agnieszkę oraz
braci Janusza i Damiana.

PONIEDZIAŁEK, 12.04.2021:
7.00 Za ++ rodziców Marię i Edwarda Bizoń, zięcia Huberta.
17.00 1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji
Małgorzaty z okazji 60. rocznicy urodzin.
2. Za + Władysława Kozickiego – od brata Wojciecha z rodziną.

WTOREK, 13.04.2021:
7.00 Za + ojców Romana Płaczek i Jana Jambor.
17.00 Za ++ rodzeństwo z rodzin Marciniec i Orc.

ŚRODA, 14.04.2021:
7.00 Za ++ Franciszka Paluch w 21. rocznicę śmierci, żonę Zofię, rodziców
z obu stron, Joannę i Norberta Latocha, Otylię i Alfreda Lelek,
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 1. Za ++ Jana Zając i Teodora Święty.
2. Msza św. 30-dniowa:
Za ++ Lucjana Cichy, Gabrielę Cieślik, Stanisława Cieślik, Teresę
Czajka.

CZWARTEK, 15.04.2021:
7.00 Za ++ Helenę Wrazidło, rodziców, Martę i Elfrydę Sekuła, Mariannę
Gocman, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dary Ducha Świętego w intencji Daniela Psotta z okazji 18. rocznicy
urodzin.

PIĄTEK, 16.04.2021:
7.00

15.00
17.00

Za ++ Edwarda Fiołka w 26. rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę,
syna Huberta, synową Elżbietę, dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Za ++ rodziców Józefa i Martę Błaszczok, dziadków Mandrysz.

SOBOTA, 17.04.2021:
7.00
16.00
17.00

Za ++ męża Józefa Nowak w 1. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu
cierpiące.
Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
1. Za ++ rodziców Edeltraudę i Wincentego Staś, dusze w czyśćcu
cierpiące.
2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego,
opiekę Matki Bożej w intencji Anny z okazji 18. rocznicy urodzin.
Podczas Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Jakuba Pytel.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 18.04.2021:
8.00 Za ++ brata Marka Polak i mamę Małgorzatę.
10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo w intencji małżonków z okazji 25. rocznicy
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i 50. rocznicy
urodzin męża oraz całej rodziny.
16.30 Nieszpory.
17.00 Za + Jana Wyżgoł w 9. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

