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o g ł o s z e n i a:   

V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA    

1. Dziś w 3. Niedzielę miesiąca 
składka na nowe ławki w koście-
le. W ubiegłym miesiącu zebrali-
śmy na ten cel 13 460 zł.  Jedno-
cześnie wydatki wyniosły 20 000 
zł. Składamy serdeczne podzięko-
wania ofiarodawcom, którzy złoży-
li ofiary w kopertach na tacę lub 
przesłali na konto parafialne. Obec-
nie są zatwierdzone projekty ołta-
rzy św. Barbary i św. Józefa i roz-
pocznie się ich realizacja. Czekamy 
na projekt  żyrandoli i kinkietów. 
Równolegle trwają prace przy za-
gospodarowaniu obejścia kościoła. 

2. W dniu dzisiejszym przeżywamy 
Rocznicę I Komunii św. na mszy 
św. o godz. 10.30. 

3. Nabożeństwa majowe odprawia-
my w tygodniu po wieczornej 
Mszy św. ; w sobotę o godz. 17.30 
a w niedzielę przed Mszą św. po-
południową o godz. 15.30. Zachę-
camy dzieci, młodzież i dorosłych 
do licznego udziału w tym pięknym 
nabożeństwie. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 16.05, święto św. 
Andrzeja Boboli – kapłana, mę-
czennika, Patrona Polski. 
- w piątek, 20.05, św. Bernarda ze 
Sieny.  

5. We środę po mszy św. nowenna 
do MB Częstochowskiej, a po 
niej adoracja Najświętszego Sa-
kramentu do godz. 19.30.  

6. W przyszłą niedzielę po mszy św.  
o godz. 12.00 spotkanie z kandy-
datami do bierzmowania z klas 
VII Szkoły Podstawowej. 

7. Składamy podziękowania dla ro-
dzin, które złożyły ofiary w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wy-
strój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) 
Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców  bloków z ul.  Kwiatkow-
skiego 139 G, H, I, J, K.  

8. Zachęcamy do sięgania po prasę 
katolicką. Możemy nabywać  
tygodnik „Niedziela” i „Gość  
Niedzielny” 

                   Pokarm na drogę (życia)     
 

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie mi-
łowali tak, jak Ja was umiłowałem...” /J 10, 27/   

 

Jezus uczy nas i przekazuje najważniejsze przykazanie jakim jest przyka-
zanie miłości bliźniego. Mamy miłować innych tak, jak siebie samego. Stąd 
wpierw musimy zadbać o nasza relację z Bogiem, bo to z niej wyrasta nasza 
relacja do siebie samego, bliźniego i także do rzeczy materialnych. Obyśmy 
byli wolni w naszych relacjach, aby być świadkami Chrystusa na ziemi. 

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. Na stronie inter-
netowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowania  
tej inwestycji. Tam też będzie można śledzić postęp prac za pomocą wizualiza-
cji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 52 590 zł. z 100 000 zł.  

 8 maja 2022r. odbyła się w naszej parafii Pierwsza Komunia Święta, do któ-
rej przystąpiło 8 dziewczynek i 6 chłopców. Był to ważny dzień w życiu na-
szych dzieci i okazja do pogłębienia więzi między dzieckiem i Bogiem. Pierw-
sza Komunia Święta to niewątpliwie wielkie przeżycie dla nas rodziców, czas  
w którym mogliśmy wzmocnić także swoją wiarę. Przez ostatnie miesiące przy-
gotowaliśmy dzieci do przyjęcia tego sakramentu, tłumaczyliśmy, że uroczy-
stość I Komunii Świętej to nie tylko piękna oprawa podczas Mszy i rodzinna 
uroczystość, ale możliwość doświadczenia przez malutkie serce dziecka spotka-
nia z Chrystusem. Sakrament Komunii Świętej poprzedziła pierwsza w ich ży-
ciu spowiedź święta, dzięki której wychodzili radośni i pewniejsi, że kroczą 
dobrą drogą. W dniu I Komunii Świętej dzieci chętnie uczestniczyły we mszy 
świętej, angażowały się w czytanie modlitwy wiernych, śpiewanie psalmu, nie-
sienie darów, podziękowania. Piękne słowa skierował do dzieci ks. Paweł, pod-

czas kazania o Jezusie Dobrym Pasterzu, o tym że jesteśmy jego uczniami- 
owieczkami w jego owczarni. Słowa te z pewnością będą przypominać naszym 
dzieciom ten dzień - Dzień Pierwszej Komunii Świętej. Oby nasze dzieci nigdy 
nie zbłądziły i zawsze szły drogą, którą prowadzi nas Dobry Pasterz. 

opr. Wioletta Dudek  

I KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII  
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INTENCJE MSZALNE  
16-22.05  

 

Poniedziałek (16.05) 

1/†Emilia Filip- msza św. greg. 

2/ †Krystyna Bester- od Anity 
Kucięba z rodz.  
Wtorek (17.05) 

1/†Emilia Filip- msza św. greg.  

2/ †Stefan Emilia  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Marii Zięby 
z rodz.  
Środa (18.05) 

1/ Nowennowa  

2/ †Emilia Filip- msza św. 
greg. 
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od rodz. Prze-
bieradłów 
Czwartek (19.05) 

1/†Emilia Filip- msza św. greg.  

2/ †Krystyna Bester- od Doroty 
i Krzysztofa Bębenek  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Krzysztofa 
Lasoty 
Piątek (20.05) 

1/†Emilia Filip- msza św. greg. 

2/ †Małgorzata Szarzyński  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od rodz. Drąg  
z Huciska  
Sobota (21.05) 
godz. 18.00 

†Krystyna Bester- od Justyny  
i Tomasza Kocój  
Poza parafią:  

†Emilia Filip- msza św. greg.  

†Izabela, Stanisław, Zbigniew 
Suszek - od rodz. Miazgów  
z Przewrotnego  
Niedziela (22.05) 

godz. 7.00  

†Stanisław Tobiasz  
godz. 9.00  

†Emilia Filip- msza św. greg  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od rodz. Pacze-
śniak  
godz. 10.30  

†Krystyna Bester- od siostry Ha-
liny z rodz. 
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Helena, Adolf Płonka  

WSPOMNIENIA DZIECI Z PRZYJĘCIA PIERWSZEJ  

KOMUNII ŚWIĘTEJ  
 Uczucia jakie towarzyszyły dzie-
ciom w momencie przyjęcia Ciała 
Chrystusa zostały przez nich poniżej 
opisane. Pozostałe wspomnienia 
umieszczone są na Facebooku parafii.   
Gabriela: Cieszę się, że mogłam się 
wyspowiadać, żeby mieć czyste serce. 
Ważne jest dla mnie to, że mogłam na-
reszcie przyjąć Pana Jezusa. Teraz mo-
gę chodzić do komunii z całą moją ro-
dziną. 
Mikołaj: Przed spowiedzią bardzo się 
stresowałem , ale jak było po wszyst-
kim to miałem wielką ulgę. W dzień 
Komunii martwiłem się, że coś się nie 
uda , ale wszystko poszło tak jak ćwi-
czyliśmy. Najbardziej cieszyłem się  
z przyjęcia Pana Jezusa pod postacią 
opłatka. Byłem bardzo szczęśliwy, że  
zobaczę wszystkich moich gości- 
nie mogłem się doczekać na ich widok. 
Marysia: W trakcie przygotowań do 
przyjęcia pierwszej Komunii Świętej 
trochę się stresowałam. Byłam ciekawa 
jak to będzie. Okazało się jednak, że 
zarówno pierwsza Spowiedź Święta  
i pierwsza Komunia Święta były bardzo 
radosne. Cieszyłam się kiedy przyjmo-
wałam Pana Jezusa do mojego serca. 
Byłam szczęśliwa, że wspólnie z rodzi-
ną mogliśmy świętować tę uroczystość. 
To był dla mnie piękny dzień. 
Jakub: W dniu Pierwszej Komunii 
Świętej poczułem, jakby w moim sercu 
zamieszkał ktoś święty… 
Lena: W dniu mojej I  Komunii Świę-
tej bardzo się stresowałam, bo na pró-
bach trochę się myliłam, ale gdy się 
zaczęła to nie było tak źle... Teraz 
wiem, że nie trzeba było się stresować. 
Jakub: Dzień I Komunii Świętej prze-
żywałem już od dawna. Bardzo się stre-
sowałem bo nie wiedziałem, jak się 
poczuję, gdy przyjmę do serca Pana 
Jezusa. Okazało się, że nie miałem się 
czym martwić ponieważ była to wyjąt-
kowa Msza Święta. Byłem na niej bar-
dzo skupiony, wszystkiego uważnie 
słuchałem. Bardzo podobało mi się ka-
zanie księdza o zabłąkanej owieczce. 
Po kazaniu czułem, że zbliża się wyjąt-
kowy moment w moim życiu. Kiedy 
przyklęknąłem na klęczniku byłem bar-
dzo podekscytowany, a w chwili przy-
jęcia hostii wracałem do swojej ławki  
i poczułem się taki lekki i szczęśliwy. 
Pomyślałem, że tak samo czuła się 
pewnie owieczka, która została odnale-
ziona przez Pana Jezusa, który się nią 
zaopiekował i odpowiednio nakarmił. 

Był to dzień, który świętowałem z moją 
rodziną. Zawsze będę go dobrze wspo-
minał. 

Iza: Dzień I Komunii Świętej zapamię-
tam na zawsze, bo jest to dzień w któ-
rym po raz pierwszy przyjęłam ciało 
Chrystusa w postaci hostii do swojego 
serca i mogłam w pełni uczestniczyć 
we mszy świętej. Śpiew psalmu i towa-
rzyszący mu stres też długo będę wspo-
minać. Owieczkę, która ksiądz pokazy-
wał dzieciom podczas kazania też zapa-
miętam. Przepiękne stroje moich kole-
żanek i kolegów oraz rodzinę, która 
razem ze mną była w tym dniu i razem 
ze mną świętowała. 

Maksymilian: Komunia św. to dla 
mnie przywitanie Pana Jezusa w sercu. 
Przyjmując ciało Pana Jezusa pierwszy 
raz radość zawitała w moim sercu, bo 
przybył Pan Jezus. Czuję to i to, że Pan 
Jezus w nim króluje. Jest mi bardzo 
fajnie i miło. W moim sercu nie ma 
smutku tylko sama radość. To najważ-
niejszy dzień w całym życiu – Ksiądz 
tak powiedział. Cieszę się również  
z tego, że mama była chyba dumna. 
Czułem się bardzo fajnie i byłem dum-
ny z siebie. 


