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45. LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH  

KSIĘDZA PROBOSZCZA SENIORA KAZIMIERZA SZALASTY 

 

Od 45 lat swoje powołanie kapłańskie realizujesz. 

Bogu i ludziom się ofiarujesz. 

Choć masz prawo do odpoczynku, 

nadal się poświęcasz, pracujesz 

I w naszej wspólnocie posługujesz. 

Choć jesteś może nieraz zmęczony, 

to możesz jednak być zadowolony, 

że Twe powołanie kapłańskie pięknie przeżywasz, 

dla Boga dusze zdobywasz. 

By jednak nasze życzenia nie były tylko pustymi słowami 

wsparliśmy je modlitwami. 

Bogu zaś ufamy i jesteśmy pewni, że zostaniemy wysłuchani. 

Tobie za Twe posługi kapłańskie dzięki składamy. 

Wiele Ci do zawdzięczenia mamy. 

My Cię do parafii naszej zaliczamy i Boga błagamy, 

by Ci wiele łask udzielał, darzył dobrym zdrowiem, radością i pomyślnością. 

Matka Najświętsza Niech strzeże Ciebie, 

szczególnie, gdy będziesz w potrzebie. 

Święty Józef, który wychował Boga, 

niech czuwa nad Tobą, byś bezpiecznie kroczył Twą Kapłańską Drogą. 

Małgorzata Niemiec 

 

 



 

W dniu 25 marca odbędzie się kiermasz Wiosenno - Świąteczny w Medycznej Szko-

le Policealnej przy ul. 3 Maja 63 od godz. 10.00 do 16.00. W ramach kiermaszu bę-

dzie można wykonać bezpłatne badania: 

- pomiar poziomu cukru we krwi; 

- badanie EKG, ciśnienia; 

- badanie spirometryczne; 

- porady protetyczne; 

- masaż dłoni.   

 

 
Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu za uroczyste od-

prawienie Mszy św. pogrzebowej + Herberta Kurpanika, Panu organiście Janowi Cy-

ganowi, Panu kościelnemu, ministrantom, rodzinie, krewnym, sąsiadom oraz obec-

nym na pogrzebie za modlitwy i wsparcie podziękowanie składa     

żona z rodziną 

 

 

Janusz Pasierb 

„Kuszenie św. Antoniego” Boscha 

kogo mogą skusić 
potwory i zwidy 
ohyda i groza 

zważ widzu niebaczny 
że sztuka niekiedy wyprzedza epokę 

są to pokusy na miarę 
naszego stulecia 

kuszenie dzisiejsze 
nie musi pociągać 

lecz przede wszystkim 
wzmagać zagrożenie 

rozwijać wyobraźnię 
strach instalować 

w środku człowieka 

potem już idzie gładko 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
◊ Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1630.  
◊ We wtorek - 24 marca - po wieczornej Mszy św. zapraszam na spotkanie Rodziców 
dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 
◊ W środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Modlitw za 
dzieci poczęte, a nienarodzone. W dzisiejszą niedzielę, poprzedzającą tę uroczystość, od-
prawione zostanie nabożeństwo ekspijacyjne za grzechy przeciw życiu poczętemu.  
◊  Dzieci szkolne zapraszam w środę na godz. 800 na Mszę św. szkolną.  
◊ Serdecznie zapraszamy na próbę scholi męskiej przygotowującej śpiew na Triduum 
Paschalne w środę o 19.30. 
◊ W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
◊ W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową już o godz. 1715. Rozważania zostały przygo-
towane przez Młodzież. Nabożeństwo odprawimy przy Stacjach rozmieszczonych wokół 
kościoła. Zalecki na Drogę Krzyżową przyjmowane są w Zakrystii oraz Kancelarii Parafial-
nej. 
◊ Za tydzień Niedziela Palmowa. W sobotę wieczorem oraz w niedzielę podczas każdej 
Mszy św. święcenie palm. 
◊ W Niedzielę Palmową młodzież gromadzi się w Katedrze w Katowicach o godz. 1400 na 
Światowym Dniu Młodzieży. 
◊ Trwa okres Spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej. Okazja do Spowiedzi św. przed każ-
dą Mszą św. 
◊ Zbliżają się Dni Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Ofiary na kwia-
ty do Bożego Grobu można składać do skarbony także ustawionej z tyłu kościoła przy 
ławkach. „Bóg zapłać”. 
◊ W przedsionku kościoła sprzedawane będą, przygotowane przez Caritas Paschaliki,  
z których dochód przeznaczony jest na działalność charytatywną. 
◊ W kancelarii parafialnej przyjmowane są ofiary za wodę na cmentarzu, wywóz śmieci, 
za miejsca w ławkach oraz za miejsca grobowe (po upływie 20 lat od pogrzebu) oraz zale-
głe opłaty. 
◊ Można zamawiać Msze św. na rok 2016. 
◊ W Gościu Niedzielnym: 
Obrazek z modlitwą duchowej adopcji dziecka nienarodzonego do codziennego odmawia-
nia przez dziewięć miesięcy. Każdy może włączyć się do duchowej adopcji i uratować jed-
no dziecko. Szczegóły w „Gościu”. 
Ponadto w Gościu: 
- kiedy w ostatnią niedzielę w cerkwi pw. Matki Bożej sprawowana była liturgia, w oddali 
słychać było wystrzały artyleryjskie – reportaż z Mariupola na Ukrainie o wielkiej roli tam-
tejszych chrześcijan; 
- o programie telewizyjnym, który wstrząsnął światem muzułmańskim. Na oczach milio-
nów widzów umęczeni i prześladowani chrześcijanie przebaczają swoim wrogom. 
W Małym Gościu Niedzielnym 
- dodatek specjalny: plan Jerozolimy z ostatnią drogą Jezusa 2000 lat temu i dziś. 
◊ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” 
za dzisiejsze ofiary.  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 23 do 29 marca 2015 r. 

23 III 

Poniedzia-

łek 

g. 1800 Koncelebra 

- Za ++ Brunona i Łucję Pucka 

- Za ++ Augustyna i Bertę Czech 

24 III 

 Wtorek 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Herberta Kurpanik od bratanicy Marii 

- Za + Jerzego Morgała w rocznicę śmierci 

25 III 

Środa 
Uroczystość 

Zwiastowania 

Pańskiego 

g. 800 

 

 

 

g. 1800 

Msza św. szkolna 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdro-

wie dla Eleonory Widera z okazji 70. rocznicy urodzin 

- Do Matki Boskiej za dzieci zagrożone aborcją oraz ich rodziców  

26 III 

Czwartek 

  

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdro-

wie  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Antoniego Fulczyk w 14. rocznicę śmierci 

27 III 

Piątek 
  

g. 700 

g. 1715 

g. 1800 

- Z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w pewnej intencji 

Droga krzyżowa 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej z podzię-

kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie 

dla córki Estery z okazji 17. rocznicy urodzin 

28 III 

Sobota 

 

g. 700 

g. 1800 

 

- Za ++ Teresę i Joachima Orzeł 

- Za ++ Henryka Kandziora, Jana Satałę w 10. rocznicę śmierci, 

żonę Marię, rodziców z obu stron i chrześniaka Tadeusza 

Święcenie palm 

29 III 
6. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 
POSTU  

 
PALMOWA 

 
ŚWIATOWY 

DZIEŃ  
MŁODZIEŻY 

  

 

g. 630 

g. 700 

 
 
g. 1000 

 

  

 

 

g. 1630 
g. 1700 

 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za dusze zalecane podczas Drogi Krzyżowej                                          

                                                           Święcenie palm 

- Za pośrednictwem św. Jacka z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o opiekę Bożą w intencji nadzwyczajnych szafarzy 

naszej parafii  

                                                          Święcenie palm i procesja 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie dla Danuty 

Zakrzewskiej od Lesława i Wandy Zakrzewskich z Zabrza 

                                                           Święcenie palm 


