
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 09.05.2021 – 16.05.2021 

Niedziela VI Wielkanocna – 09.05.21, Uroczystość I Komunii świętej 
   Kolekta na potrzeby naszej parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Maksymiliana i Zofię Dziubanek, żonę Elżbietę, brata  
  Jerzego i jego  żonę Magdalenę i wszystkich ++ z pokew.  
  9.00 – Za + Łucję Kuźnik od Róży Różańcowej. 
10.30 – Suma: Uroczystość I Komunii świętej – W intencji Dzieci  
  pierwszokomunijnych. 
15.00 – Nabożeństwo majowe dla wszystkich. 

Poniedziałek – 10.05.21, Biały Tydzień 
  6.30 – Za + siostrę Klaudię Cedzich od brata Rolanda z rodziną. 
18.00 – Za + męża Kurta Zimmer, ++ rodziców z obu stron, siostry, szwagrów  
  i pokrew. Nabożeństwo majowe. 

Wtorek – 11.05.21, Biały Tydzień 
10.30 – Różaniec za + Wilhelma Vogel 
11.00 – Pogrzeb + Wilhelma Vogel  
18.00 – Za + męża Alfreda Juraszek. Nabożeństwo majowe. 

Środa – 12.05.21, Biały Tydzień 
18.00 – Za + Rudolfa Drescher w I rocznicę śmierci. Nabożeństwo majowe. 

Czwartek – 13.05.21, Biały Tydzień 
  6.30 – Za + ks. Oswalda Bobrzik. 
18.00 – Ku czci Matki Boskiej Fatimskiej za żyjących i ++ z Róż  
   Różańcowych. Nabożeństwo fatimskie. 

Piątek – 14.05.21, św. Macieja  Ap.  
  6.30 – Za + Marię Kaczmarczyk ze wspom. + męża, rodziców i rodzeństwa.  
18.00 – Za + męża Bronisława Kowalczyk. Nabożeństwo majowe. 

Sobota – 15.05.21,  
  7.00 – Za + Waltra Dziacko, ++ rodziców i brata, ++ rodz. Annę i Alfonsa  
   Cibura, 2 siostry, ++ Janinę i Stanisława Wróblewskich.  
   Nabożeństwo majowe.   
17.00 – W jęz. niem.: Do Matki Boskiej Królowej w intencji Karoliny  
   Komandzik z okazji jej 8 urodzin oraz o błog. w całej rodzinie.     

 

 

Niedziela – 16.05.21, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
        Kolekta remontowa na prace remontowe w naszej parafii 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + siostrę Marię Woźny i jej męża Antoniego ze wspom. + ojca  
  Romana.  
  9.00 – Za + tatę Franciszka Lechowicz o łaskę przebaczenia i wieczne  
  zbawienie od córki Danuty i zięcia.  
10.30 – Suma: Za +żonę i matkę Annę Griner.  
15.0 – Nabożeństwo majowe (przy krzyżu „za Pieruszką”) 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 27, 28, 31 maja. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego 
wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara 
wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do 
autentycznego życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy 
w radości Wielkiej Nocy. 
2. Zapraszam dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami na Biały Tydzień. 
3. Przez cały maj codziennie zapraszamy na nabożeństwa majowe.  
4. W najbliższy czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i 
kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II w 1981 r.  
5. W piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego. Módlmy się, by w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty.  
6. W sprawie uroczystości Bożego Ciała wciąż czekamy na ostateczne 
ustalenia. Jeśli będą ołtarze to wykorzystamy tematy i plan z ubiegłego roku. 
7. Do tematu pielgrzymki do Ziemi świętej spróbujemy wrócić jeszcze przed 
wakacjami.  
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej 
niedzieli. 
9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: 
- Witold Głowacki, lat 63, z ul. Głównej; 
- Wilhelm Vogel, lat 89, z ul. Głónej. 
Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się 
nawzajem słowami wiary i miłości. 
10. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w piątek 14 maja – św. Maciej, apostoł, wybrany przez apostołów do ich 
grona, zajął miejsce Judasza. 
 



Dzieci przystępujące do I Komunii świętej w naszej parafii 9 maja 2021: 
1. Andrzejak Lena 
2. Bancarz Matylda 
3. Brzoska Tymoteusz 
4. Kafrowski Bartosz 
5. Kliś Michał 
6. Rohan Szymon 
7. Skoczylas Paulina 
8. Skoczylas Tomasz 
9. Szymańska Julia 
10. Żarski Konstanty 

Wszystkim dzieciom składamy najserdeczniejsze życzenia, aby Pan Jezus, 
którego przyjmą w Komunii świętej był radością i stałym pragnieniem ich serc. 
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Przyjaciele nie należą do was, to wy należycie do przyjaciół (Agatha Christie) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Podczas wycieczki ministrantów do ZOO mały kandydat zobaczył, jak paw 
rozkłada ogon.  
- Proszę księdza! - krzyczy - kura zakwitła! 

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Obecność Chrystusa w Eucharystii nazywa się „rzeczywistą” nie w sensie 
wyłączności, jakby inne nie były „rzeczywiste”, ale przez szczególną 
doskonałość bo jest substancjalna. Przez nią mianowicie obecny staje się 
Chrystus cały, Bóg i człowiek. Opacznie więc tłumaczyłby ktoś ten sposób 
obecności, przypisując tzw. „pneumatyczną” naturę uwielbionemu Ciała 
Chrystusa wszędzie obecną, lub sprowadzając tę obecność do ram symbolizmu, 
jakby ten najczcigodniejszy Sakrament nie zawierał nic poza skutecznym 
znakiem” (św. Paweł VI). 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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ROZWAŻANIE 

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Te słowa sprawdzają 
się w naszym życiu, gdy w trudnej sytuacji ktoś bliski okazuje nam 
zainteresowanie i wyciąga w naszą stronę pomocną dłoń. Zdarza się, że w tym 
przysłowiu odnajdujemy też potwierdzenie smutku spowodowanego tym, że 
człowiek, od którego oczekiwaliśmy pomocy nie okazał jej, gdy naprawdę jej 
potrzebowaliśmy – „ten jednak nie jest moim przyjacielem”. 

Czy znane powiedzenie sprawdza się też w odniesieniu do Boga? 
Bojaźń Boża każe nam zachować należny dystans i być może nie tylko 
mówienie, ale też myślenie o Nim jako przyjacielu jest wyrazem zbytniej 
poufałości. Przyjaciele są dla siebie w jakimś sensie partnerami. Czy ja, słaby 
człowiek, mogę być partnerem Wszechmogącego? 

Jezus mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie 
to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. Bóg nie chce, abyśmy pozostawali 
nadal w postawie niezręcznej służalczości, w której liczymy, że któryś z 
naszych czynów wreszcie zasłuży na zauważenie z Jego strony. Oddał za nas 
życie, dzieli się z nami tym, co dzieje się między Ojcem i Synem – jest naszym 
prawdziwym Przyjacielem! Św. Jan w swoim liście wzmacnia tę naszą 
świadomość słowami: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 
przebłagalną za nasze grzechy”. 

Czy zachowujemy Boże przykazania w taki sposób, że widać, że 
jesteśmy Jego przyjaciółmi? Czy potrafimy wznieść się ponad sprawiedliwość i 
kierować się prawdziwą miłością do Boga i ludzi?   

 


