
 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

7 maj 2017 r. 

NIEDZIELA 7 maj, IV NIEDZIELA WIELKANOCNA    KOLEKTA NA POTRZEBY WŚSD. ZBIÓRKA: RODZINA-RODZINIE 
7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej Parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca. 

10.30 Za wstawiennictwem św. Floriana, dziękczynna w intencji Strażaków naszej parafii, z prośbą 
o błogosławieństwo i bezpieczeństwo w służbie oraz za ++ strażaków. 

16.00 ZAWIERZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI NASZEJ PARAFII I NAS SAMYCH  
16.30 1/ W intencji Miłosza Kałusek przyjmującego sakrament Chrztu św. z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla niego, jego rodziców i chrzestnych. 
2/ W intencji Danuty z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niej.  

PONIEDZIAŁEK 8 maj , UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, Bpa i Męczennika, gł. patrona Polski    
 

17.30 
18.00 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
1/ Za + Gertrudę Gaszka na pamiątkę urodzin, męża Joachima, syna Stanisława Gaszka oraz Alojzego 
Boczek. 

 2/ Za ++ Marię i Jana Jureczko, syna Romana, żonę Helenę, Karola Jureczko, Sylwestra i Karolinę Babilas, 
++ dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące. 
3/ Za + Jadwigę Kiszka od sąsiadów. 

WTOREK 9 maj  
 

17.30 
18.00 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE i MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
1/ Za + Karola Kawik, ++ rodziców Augustynę i Franciszka, córkę Martę, 2 synów, Anielę i Erka Małek,  
teściów Jana i Wiktorię Figura, ++ rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 2/ Za + Józefa Kłosek, Marię i Edmunda Cyran, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa. 
 3/ Za + Annę Gorus – Noll od sąsiadów. 

ŚRODA 10 maj  
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich 

7.30 1/ Za ++ rodziców Adama, Bronisławę Hajdaś, ++ teściów, ++ synów i córkę, + synową, Józefa 
Góreckiego i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za ++ rodziców Jana Krentosz, 2 żony Annę i Paulinę, ++ rodzeństwo, ojca Joachima Klimsza, syna 
Antoniego, ++ dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 3/ Za + Henryka Kaczor, rodziców i teściów, brata Eugeniusza Hajzyk, dziadków z obu stron, Teresę, 
Martę i Karola Szymiczek, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

CZWARTEK 11 maj 
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 1/ Za ++ rodziców Józefa i Rozalię Piechula, Józefa Żyła, szwagrów Edmunda i Eugeniusza, Ignacego 
Śmieja, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za + Eugeniusza Dedek - od znajomych. 

 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

PIĄTEK 12 maj 
 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

18.00 1/ Za ++ rodziców Annę i Rudolfa Krybus, + męża Eryka Lamża, jego rodziców Marię i Pawła, syna 
Ewalda, ++ dziadków. 
2/ Za + Marię Gruszka - od sąsiadów. 

SOBOTA 13 maj  
 

7.00 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

7.30 Za + ojca Mariana Porąbka na pamiątkę urodzin. 
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
17.30 
18.00 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
W intencji Parafian w 111 rocznicę poświęcenia naszego kościoła. /Te Deum/ 

NIEDZIELA 14 maj, V NIEDZIELA WIELKANOCNA    KOLEKTA NA PRACE REMONTOWE PRZY NASZYM KOŚCIELE 
7.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski  

z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Bożą w pewnej intencji. 
10.30 W intencji dzieci z klasy III szkoły podstawowej obchodzących I rocznicę Komunii św. 
16.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
16.30 Dziękczynna za 85 lat życia Alfreda Gaszka z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą / Te Deum/ 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  

 

7 maj 2017 r.   
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw  

o Powołania. Dziękujemy za powołanych do służby kapłańskiej  
i zakonnej z naszej parafii. Modlimy się o nowe powołania  
z naszej parafii, dziękujemy za wysłuchane modlitwy prosimy  
o powołania dla całego Kościoła. 

2. Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami 
prezbiteratu. Święcenia będą udzielane 13 maja o godz. 10.00  
w katowickiej katedrze. Pamiętajmy o nich w modlitwie.   

3. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania do 
służby w Kościele. Kościół pełni swoją posługę na wiele sposobów. 
Troszczy się o dobra duchowe i materialne. Spełnia uczynki 
miłosierdzia względem duszy i ciała człowieka. Pamięta o tych, którzy 

są anonimowymi braćmi w potrzebie. Dlatego posługa jest nieraz posługą modlitwy, znoszenia 
cierpień, ofiar. Pełnić należy również posługę charytatywną. Także dla życia parafialnego 
potrzebni są ci, którzy angażują się mocno w sprawy parafialne. Prośmy więc, aby nie brakowało 
chętnych do działania Kościoła pośród nas. 

4. Zapraszam na nabożeństwa majowe. Uczcimy Maryję Matkę Jezusa pieśnią i modlitwą 
szczególnie litanijną. Nabożeństwa majowe są każdego dnia o 17.30, a w niedziele i uroczystości 
o 16.00. Zapraszam do licznego udziału dzieci i młodzież oraz dorosłych. 

5. W sobotę przypada 100 rocznica Objawień fatimskich. W naszej Parafii to również 111 rocznica 
poświęcenia naszego kościoła. Nabożeństwo fatimskie będzie o 17.30, następnie Msza św. 
dziękczynna za nasza świątynię, jej budowniczych, ks. Ballona i zmarłych proboszczów - jego  
następców. Pamiętamy o siostrach służebniczkach, które u nas posługiwały. 

6. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego,  
w przyszłą niedzielę na dalsze prace remontowe w naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

7. Zapraszam Róże Różańcowe z Nowej Wsi do przewodniczenia w tym tygodniu (środa, czwartek) 
modlitwie różańcowej. 

8. Obchody liturgiczne tygodnia : 
 Poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, bpa i męczennika, gł. patrona Polski; 
 Piątek – wspomnienie św. Pankracego, męcz. oraz św. męczenników Nereusza i Achillesa; 
  Sobota  – wspomnienie NMP Fatimskiej; 

9. W przyszły poniedziałek 15 maja - od godz. 7.00 przyjmowane będą intencje mszalne na II 
półrocze tego roku. Intencje proszę mieć wypisane na kartkach - każda intencja na osobnej kartce. 
Będzie też możliwość zamówienia intencji w poniedziałek po Mszy św. wieczornej oraz w dniach 
i godzinach, kiedy jest czynna kancelaria parafialna. 

10. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, L`Osservatore Romano, WPiS, ChiT 
–Chrystus i Ty;  nowy numer Drogi dla młodzieży oraz Misyjne Drogi. 

11. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.   
12. Rowerowa Pielgrzymka na górę św. Anny będzie 13 maja. Wyjazd z parkingu kościelnego o 9.00. 

Zapraszam chętnych do udziału w wyprawie. Nasza rowerowa Pielgrzymka Rodzin do MB 
Pokornej w Rudach jest planowana na 10. czerwca br.   

13. Przed nami wybory do Rady Duszpasterskiej. Proszę wypisać na kartce imię i nazwisko osoby, 
którą chcecie mieć w Radzie i kartki wrzucić do skrzynki przy gazetach. W niedzielę 28 maja  
będą głosowanie podczas mszy św. niedzielnej. Szczegóły w kolejna niedzielę. 

14. Zapraszamy członków i kandydatów do parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych 
oraz osoby zainteresowane owocami II Synodu Archidiecezji Katowickiej na posynodalne 
rekolekcje w dniach 9-11 czerwca 2017 w domu rekolekcyjnym w Brennej. Poprowadzi je ks. 
Grzegorz Strzelczyk. Rekolekcje będą poświęcone synodalnym uchwałom - zwłaszcza 
duchowym i duszpasterskim intuicjom w nich zawartym. Zapisy w Brennej tel. 519 546 420. 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj: 
 

Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór 
Jezusa Miłosiernego. 
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Góreckiego i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za ++ rodziców Jana Krentosz, 2 żony Annę i Paulinę, ++ rodzeństwo, ojca Joachima Klimsza, syna 
Antoniego, ++ dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 3/ Za + Henryka Kaczor, rodziców i teściów, brata Eugeniusza Hajzyk, dziadków z obu stron, Teresę, 
Martę i Karola Szymiczek, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

CZWARTEK 11 maj 
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 1/ Za ++ rodziców Józefa i Rozalię Piechula, Józefa Żyła, szwagrów Edmunda i Eugeniusza, Ignacego 
Śmieja, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za + Eugeniusza Dedek - od znajomych. 

 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

PIĄTEK 12 maj 
 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

18.00 1/ Za ++ rodziców Annę i Rudolfa Krybus, + męża Eryka Lamża, jego rodziców Marię i Pawła, syna 
Ewalda, ++ dziadków. 
2/ Za + Marię Gruszka - od sąsiadów. 

SOBOTA 13 maj  
 

7.00 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

7.30 Za + ojca Mariana Porąbka na pamiątkę urodzin. 
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
17.30 
18.00 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
W intencji Parafian w 111 rocznicę poświęcenia naszego kościoła. /Te Deum/ 

NIEDZIELA 14 maj, V NIEDZIELA WIELKANOCNA    KOLEKTA NA PRACE REMONTOWE PRZY NASZYM KOŚCIELE 
7.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski  

z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Bożą w pewnej intencji. 
10.30 W intencji dzieci z klasy III szkoły podstawowej obchodzących I rocznicę Komunii św. 
16.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
16.30 Dziękczynna za 85 lat życia Alfreda Gaszka z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą / Te Deum/ 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  

 

7 maj 2017 r.   
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw  

o Powołania. Dziękujemy za powołanych do służby kapłańskiej  
i zakonnej z naszej parafii. Modlimy się o nowe powołania  
z naszej parafii, dziękujemy za wysłuchane modlitwy prosimy  
o powołania dla całego Kościoła. 

2. Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami 
prezbiteratu. Święcenia będą udzielane 13 maja o godz. 10.00  
w katowickiej katedrze. Pamiętajmy o nich w modlitwie.   

3. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania do 
służby w Kościele. Kościół pełni swoją posługę na wiele sposobów. 
Troszczy się o dobra duchowe i materialne. Spełnia uczynki 
miłosierdzia względem duszy i ciała człowieka. Pamięta o tych, którzy 

są anonimowymi braćmi w potrzebie. Dlatego posługa jest nieraz posługą modlitwy, znoszenia 
cierpień, ofiar. Pełnić należy również posługę charytatywną. Także dla życia parafialnego 
potrzebni są ci, którzy angażują się mocno w sprawy parafialne. Prośmy więc, aby nie brakowało 
chętnych do działania Kościoła pośród nas. 

4. Zapraszam na nabożeństwa majowe. Uczcimy Maryję Matkę Jezusa pieśnią i modlitwą 
szczególnie litanijną. Nabożeństwa majowe są każdego dnia o 17.30, a w niedziele i uroczystości 
o 16.00. Zapraszam do licznego udziału dzieci i młodzież oraz dorosłych. 

5. W sobotę przypada 100 rocznica Objawień fatimskich. W naszej Parafii to również 111 rocznica 
poświęcenia naszego kościoła. Nabożeństwo fatimskie będzie o 17.30, następnie Msza św. 
dziękczynna za nasza świątynię, jej budowniczych, ks. Ballona i zmarłych proboszczów - jego  
następców. Pamiętamy o siostrach służebniczkach, które u nas posługiwały. 

6. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego,  
w przyszłą niedzielę na dalsze prace remontowe w naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

7. Zapraszam Róże Różańcowe z Nowej Wsi do przewodniczenia w tym tygodniu (środa, czwartek) 
modlitwie różańcowej. 

8. Obchody liturgiczne tygodnia : 
 Poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, bpa i męczennika, gł. patrona Polski; 
 Piątek – wspomnienie św. Pankracego, męcz. oraz św. męczenników Nereusza i Achillesa; 
  Sobota  – wspomnienie NMP Fatimskiej; 

9. W przyszły poniedziałek 15 maja - od godz. 7.00 przyjmowane będą intencje mszalne na II 
półrocze tego roku. Intencje proszę mieć wypisane na kartkach - każda intencja na osobnej kartce. 
Będzie też możliwość zamówienia intencji w poniedziałek po Mszy św. wieczornej oraz w dniach 
i godzinach, kiedy jest czynna kancelaria parafialna. 

10. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, L`Osservatore Romano, WPiS, ChiT 
–Chrystus i Ty;  nowy numer Drogi dla młodzieży oraz Misyjne Drogi. 

11. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.   
12. Rowerowa Pielgrzymka na górę św. Anny będzie 13 maja. Wyjazd z parkingu kościelnego o 9.00. 

Zapraszam chętnych do udziału w wyprawie. Nasza rowerowa Pielgrzymka Rodzin do MB 
Pokornej w Rudach jest planowana na 10. czerwca br.   

13. Przed nami wybory do Rady Duszpasterskiej. Proszę wypisać na kartce imię i nazwisko osoby, 
którą chcecie mieć w Radzie i kartki wrzucić do skrzynki przy gazetach. W niedzielę 28 maja  
będą głosowanie podczas mszy św. niedzielnej. Szczegóły w kolejna niedzielę. 

14. Zapraszamy członków i kandydatów do parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych 
oraz osoby zainteresowane owocami II Synodu Archidiecezji Katowickiej na posynodalne 
rekolekcje w dniach 9-11 czerwca 2017 w domu rekolekcyjnym w Brennej. Poprowadzi je ks. 
Grzegorz Strzelczyk. Rekolekcje będą poświęcone synodalnym uchwałom - zwłaszcza 
duchowym i duszpasterskim intuicjom w nich zawartym. Zapisy w Brennej tel. 519 546 420. 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj: 
 

Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór 
Jezusa Miłosiernego. 



 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

7 maj 2017 r. 

NIEDZIELA 7 maj, IV NIEDZIELA WIELKANOCNA    KOLEKTA NA POTRZEBY WŚSD. ZBIÓRKA: RODZINA-RODZINIE 
7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej Parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca. 

10.30 Za wstawiennictwem św. Floriana, dziękczynna w intencji Strażaków naszej parafii, z prośbą 
o błogosławieństwo i bezpieczeństwo w służbie oraz za ++ strażaków. 

16.00 ZAWIERZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI NASZEJ PARAFII I NAS SAMYCH  
16.30 1/ W intencji Miłosza Kałusek przyjmującego sakrament Chrztu św. z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla niego, jego rodziców i chrzestnych. 
2/ W intencji Danuty z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niej.  

PONIEDZIAŁEK 8 maj , UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, Bpa i Męczennika, gł. patrona Polski    
 

17.30 
18.00 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
1/ Za + Gertrudę Gaszka na pamiątkę urodzin, męża Joachima, syna Stanisława Gaszka oraz Alojzego 
Boczek. 

 2/ Za ++ Marię i Jana Jureczko, syna Romana, żonę Helenę, Karola Jureczko, Sylwestra i Karolinę Babilas, 
++ dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące. 
3/ Za + Jadwigę Kiszka od sąsiadów. 

WTOREK 9 maj  
 

17.30 
18.00 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE i MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
1/ Za + Karola Kawik, ++ rodziców Augustynę i Franciszka, córkę Martę, 2 synów, Anielę i Erka Małek,  
teściów Jana i Wiktorię Figura, ++ rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 2/ Za + Józefa Kłosek, Marię i Edmunda Cyran, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa. 
 3/ Za + Annę Gorus – Noll od sąsiadów. 

ŚRODA 10 maj  
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich 

7.30 1/ Za ++ rodziców Adama, Bronisławę Hajdaś, ++ teściów, ++ synów i córkę, + synową, Józefa 
Góreckiego i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za ++ rodziców Jana Krentosz, 2 żony Annę i Paulinę, ++ rodzeństwo, ojca Joachima Klimsza, syna 
Antoniego, ++ dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 3/ Za + Henryka Kaczor, rodziców i teściów, brata Eugeniusza Hajzyk, dziadków z obu stron, Teresę, 
Martę i Karola Szymiczek, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

CZWARTEK 11 maj 
                         Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele 

7.30 1/ Za ++ rodziców Józefa i Rozalię Piechula, Józefa Żyła, szwagrów Edmunda i Eugeniusza, Ignacego 
Śmieja, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2/ Za + Eugeniusza Dedek - od znajomych. 

 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

PIĄTEK 12 maj 
 

17.30 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

18.00 1/ Za ++ rodziców Annę i Rudolfa Krybus, + męża Eryka Lamża, jego rodziców Marię i Pawła, syna 
Ewalda, ++ dziadków. 
2/ Za + Marię Gruszka - od sąsiadów. 

SOBOTA 13 maj  
 

7.00 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

7.30 Za + ojca Mariana Porąbka na pamiątkę urodzin. 
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
17.30 
18.00 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
W intencji Parafian w 111 rocznicę poświęcenia naszego kościoła. /Te Deum/ 

NIEDZIELA 14 maj, V NIEDZIELA WIELKANOCNA    KOLEKTA NA PRACE REMONTOWE PRZY NASZYM KOŚCIELE 
7.30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski  

z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Bożą w pewnej intencji. 
10.30 W intencji dzieci z klasy III szkoły podstawowej obchodzących I rocznicę Komunii św. 
16.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
16.30 Dziękczynna za 85 lat życia Alfreda Gaszka z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą / Te Deum/ 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  

 

7 maj 2017 r.   
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw  

o Powołania. Dziękujemy za powołanych do służby kapłańskiej  
i zakonnej z naszej parafii. Modlimy się o nowe powołania  
z naszej parafii, dziękujemy za wysłuchane modlitwy prosimy  
o powołania dla całego Kościoła. 

2. Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami 
prezbiteratu. Święcenia będą udzielane 13 maja o godz. 10.00  
w katowickiej katedrze. Pamiętajmy o nich w modlitwie.   

3. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania do 
służby w Kościele. Kościół pełni swoją posługę na wiele sposobów. 
Troszczy się o dobra duchowe i materialne. Spełnia uczynki 
miłosierdzia względem duszy i ciała człowieka. Pamięta o tych, którzy 

są anonimowymi braćmi w potrzebie. Dlatego posługa jest nieraz posługą modlitwy, znoszenia 
cierpień, ofiar. Pełnić należy również posługę charytatywną. Także dla życia parafialnego 
potrzebni są ci, którzy angażują się mocno w sprawy parafialne. Prośmy więc, aby nie brakowało 
chętnych do działania Kościoła pośród nas. 

4. Zapraszam na nabożeństwa majowe. Uczcimy Maryję Matkę Jezusa pieśnią i modlitwą 
szczególnie litanijną. Nabożeństwa majowe są każdego dnia o 17.30, a w niedziele i uroczystości 
o 16.00. Zapraszam do licznego udziału dzieci i młodzież oraz dorosłych. 

5. W sobotę przypada 100 rocznica Objawień fatimskich. W naszej Parafii to również 111 rocznica 
poświęcenia naszego kościoła. Nabożeństwo fatimskie będzie o 17.30, następnie Msza św. 
dziękczynna za nasza świątynię, jej budowniczych, ks. Ballona i zmarłych proboszczów - jego  
następców. Pamiętamy o siostrach służebniczkach, które u nas posługiwały. 

6. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego,  
w przyszłą niedzielę na dalsze prace remontowe w naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

7. Zapraszam Róże Różańcowe z Nowej Wsi do przewodniczenia w tym tygodniu (środa, czwartek) 
modlitwie różańcowej. 

8. Obchody liturgiczne tygodnia : 
 Poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, bpa i męczennika, gł. patrona Polski; 
 Piątek – wspomnienie św. Pankracego, męcz. oraz św. męczenników Nereusza i Achillesa; 
  Sobota  – wspomnienie NMP Fatimskiej; 

9. W przyszły poniedziałek 15 maja - od godz. 7.00 przyjmowane będą intencje mszalne na II 
półrocze tego roku. Intencje proszę mieć wypisane na kartkach - każda intencja na osobnej kartce. 
Będzie też możliwość zamówienia intencji w poniedziałek po Mszy św. wieczornej oraz w dniach 
i godzinach, kiedy jest czynna kancelaria parafialna. 

10. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, L`Osservatore Romano, WPiS, ChiT 
–Chrystus i Ty;  nowy numer Drogi dla młodzieży oraz Misyjne Drogi. 

11. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian.   
12. Rowerowa Pielgrzymka na górę św. Anny będzie 13 maja. Wyjazd z parkingu kościelnego o 9.00. 

Zapraszam chętnych do udziału w wyprawie. Nasza rowerowa Pielgrzymka Rodzin do MB 
Pokornej w Rudach jest planowana na 10. czerwca br.   

13. Przed nami wybory do Rady Duszpasterskiej. Proszę wypisać na kartce imię i nazwisko osoby, 
którą chcecie mieć w Radzie i kartki wrzucić do skrzynki przy gazetach. W niedzielę 28 maja  
będą głosowanie podczas mszy św. niedzielnej. Szczegóły w kolejna niedzielę. 

14. Zapraszamy członków i kandydatów do parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych 
oraz osoby zainteresowane owocami II Synodu Archidiecezji Katowickiej na posynodalne 
rekolekcje w dniach 9-11 czerwca 2017 w domu rekolekcyjnym w Brennej. Poprowadzi je ks. 
Grzegorz Strzelczyk. Rekolekcje będą poświęcone synodalnym uchwałom - zwłaszcza 
duchowym i duszpasterskim intuicjom w nich zawartym. Zapisy w Brennej tel. 519 546 420. 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj: 
 

Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór 
Jezusa Miłosiernego. 


