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I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

Nadszedł  Pierwszej Komunii Świętej dzień wspaniały, 
Którego żeśmy już od dawna oczekiwali. 
Dziś Jezus przychodzi do serca naszego, 

Niech ono będzie godnym mieszkaniem dla Niego! 
 

Serdecznie Cię Jezu witamy! My Cię bardzo kochamy! 
Niechby trwało to przeżycie wspaniałe przez życie całe! 

 
Chcemy odtąd na co dzień żyć z Bogiem 

I toczyć walkę z duszy wrogiem. 
W modlitwie tkwi wielka siła, 

Która Niebiosa przebija. 
Przeto często się modlić będziemy 

I do Komunii Świętej przystępować chcemy, 
To Ci dziś Jezu obiecujemy! 

 
Niech Matka Najświętsza prowadzi nas ciągle do Jezusa, 

By zawsze czysta była nasza dusza. 
Święty Józefie nasz patronie, 

Niech nasza miłość do Jezusa coraz bardziej płonie. 
 

Wszystkim, którzy nam ten dzisiejszy dzień przygotowali 
I wiele się napracowali, 

Przede wszystkim ks. Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu, 
Pani katechetce, rodzicom 

za trud przygotowania i wszelkie starania dziękujemy! 
Wiele łask Bożych i zdrowia życzymy! 

 
Małgorzata Niemiec 



CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROWINCJAŁOWI  
JANOWI WICHARY! 

Może Ci się nieraz wydaje, żeś osamotniony, 
Że szare życie Twoje. A wcale tak nie jest. 

To tylko przypuszczenie Twoje. 
Wielu przyjaciół o Tobie pamięta - nie tylko od święta. 

Choć my na co dzień Cię nie odwiedzamy  
To nie znaczy, że o Tobie nie pamiętamy. 

Dziś Ci naszą przyjaźń udowadniamy  
i najlepsze życzenia Ci składamy. 

My stale do Boga modlitwy zanosimy, 
O łaski dla Ciebie prosimy! 

Życzymy Tobie dobrego zdrowia 
Zadowolenia, radości i pomyślności. 

Jezus i Matka Najświętsza niech się Tobą opiekują 
I drogę do następnych Jubileuszy torują. 

Parafianie 
NAJPIĘKNIEJSZY ZE WSZYSTKICH DARÓW 

Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich pod-
danych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się 
trochę nudzić.  Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze, 
każdego dnia pojawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on 
królowi jabłko, a potem oddalał się równie cicho jak wchodził. Król, który przyzwy-
czajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną ironii  
i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały 
dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego dnia, by przekazać kró-
lewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i odkładał jabłko natych-
miast do przygotowanego na tę okazję koszyka znajdującego się blisko tronu. Były w 
nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już 
prawie całkiem pełen. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko  
i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wraże-
nia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migocącą  perłę. Rozkazał natychmiast, aby 
otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z nich, znajdowała się taka sama 
perła. Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepyty-
wać. 
"Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człow iek - aby ś mógł zrozumie ć, 

że życie obdarza ci ę każdego dnia niezwykłym prezentem, 
którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kos za. 

Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmiern ą ilością bogactw.  
Najpi ękniejszym ze wszystkich darów jest ka żdy rozpoczynaj ący si ę dzień"   



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE:  

● Zapraszam na nabożeństwo dzieci Pierwszokomunijnych w nie-

dzielę o godz. 1600.  

● Msza św. szkolna w środę o godz. 800. 

● Msza św. dla młodzieży w piątek o godz. 1800. 

● Trwa okres Spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej. Okazja do 

Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● Nabożeństwa majowe w tygodniu o godz. 1730. 

●W "GOŚCIU NIEDZIELNYM" dzisiaj m.in.:  

- Pierwsza w Polsce rozmowa z mężem i córką Asi Bibii, chrześci-

janki od 6 lat więzionej w celi i czekającej na karę śmierci. Winą 

Pakistanki było to, że włożyła kubek do wiadra, z którego wcze-

śniej piły muzułmanki. Zmuszano ją, żeby przeszła na islam. Kiedy 

odmówiła, oskarżono o bluźnierstwo. Po 18 miesiącach od osadze-

nia w więzieniu, bez przesłuchania jakichkolwiek świadków, sędzia 

podpisał wyrok śmierci. Od tamtego czasu jej rodzina nie ustaje  

w staraniach, żeby ją uwolniono.  

Ponadto w Gościu: 

- Do brzegów Europy docierają tysiące emigrantów, wielu z nich to-

nie w wodach Morza Śródziemnego. Już 40 lat temu taką sytuację 

przewidział i opisał francuski pisarz; (ss. 54-55)  

- "Polityka to nie grzech" - przekonuje poseł oazowicz (ss. 44-45). 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Wyższe 

Śląskie Seminarium Duchowne. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
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4 V 
Poniedzia-

łek 
Wspomnienie 
Św. Floriana 

patrona 
archidiecezji 

g.1730 

g.1800 
Nabożeństwo Majowe 
Msza św. koncelebrowana  
- Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej  
i św. Floriana z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 
dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Floriana Jaskółka z okazji 90 
rocznicy urodzin                                                      Te Deum  
- Za + Krystynę Jaskółka oraz ++ z rodziny 

5 V 
Wtorek 

Wspomnienie 
bł. Stanisława  
Kazimierczyka 

g. 700 

 

g.1730 

g.1800 

Msza św. pogrzebowa  
Za + Józefa Okońskiego 
 Nabożeństwo Majowe 
- Za + Edwarda Kurek w rocznicę śmierci 

6 V 
Środa 

Święto św. św. 
Apostołów  

FILIPA  
I JAKUBA 

g. 800 

 
 
g.1730 

g.1800 

Msza św. szkolna  
- Za ++ rodziców Magdalenę i Józefa Filipczyk oraz brata Je-

rzego 
Nabożeństwo Majowe 
- Za + Krystynę Brachaczek w 1 rocznicę śmierci  

7 V 
Czwartek  

 

g.  700 

g.1730 

g.1800 

- Za parafian 
Nabożeństwo Majowe 
- Za ++ rodziców Marcelinę i Józefa Fojt, 4 siostry, 3 braci  

i Zygmunta Połap 

8 V 
Piątek 

.Uroczystość  
św. Stanisława  

gł. patrona  
Polski 

g.  700 

g.1730 

g.1800 

- Za ++ rodziców Franciszkę i Alojzego Bubała 
Nabożeństwo Majowe 
- W intencji młodzieży 

9 V 
Sobota  

 

g. 700 

 
g.1730 

g.1800 

- Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Sawickich oraz brata 
Stanisława 
Nabożeństwo Majowe  
- Za + Renatę Małek w rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 

10 V 
6. Niedziela 
Wielkanocna  

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

g.1000 

g.1630 

g.1700 

Godzinki  ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Różańcowej z podzię-
kowaniem za łaski otrzymane w ciągu 70. lat życia, z prośbą  
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Joanny Czaja                                                                   
                                                                                  Te Deum  
- Za parafian 
Nabożeństwo Majowe 
- Za + Franciszka Plucińskiego w 1. rocznicę śmierci 


