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PRZEWIELEBNY KSIĘŻE PROBOSZCZU! 
Wybacz prosimy, że Ci co roku datę 6 maja przypominamy, 

Czynimy to jednak dlatego, 
Że Ci wiele do zawdzięczenia mamy. 

Przyjm przeto skromne podziękowanie, 
za Twe Kapłańskie posługi 

I w prace gospodarcze zaangażowanie. 
Zwróć przeto dziś myśli ku przyszłości i przypomnij sobie 

Ile wykonałeś prac, 
Ile przeżyłeś trudów, zmartwień i przykrości. 

Z pewnością jednak były także chwile miłe, 
Były też radości. 

Przeto dziś wraz z Tobą Bogu dzięki składamy 
I ufamy, że Bóg Ci będzie błogosławił, 

W opiece będzie miała Najświętsza Panna Maryja, 
Niech jej opieka Ci sprzyja! 

My Cię nadal będziemy modlitwą wspierali, 
Także św. Józefa o pomoc i opiekę błagali. 

Byś się nie zniechęcał i wytrwał! 
Życzymy Ci jednak, byś w przyszłości mniej miał pracy i trudności, 

Zaś w posłudze kapłańskiej więcej pomyślności i radości.     
Małgorzata Niemiec 

 

Podziękowanie 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu, Księdzu Pro-

boszczowi Seniorowi Kazimierzowi Szalaście za odprawienie Mszy św. jubile-

uszowej 50. lecia ślubu. Panu organiście Janowi Cyganowi, służbie liturgicznej 

i kościelnej, p. Brygidzie Buchta, paniom z Bractwa Żywego Różańca, rodzinie, 

krewnym, sąsiadom za modlitwy, kwiaty oraz uczestnictwo we Mszy św. ser-

deczne podziękowania składają 

Aleksandra i Józef Rolnikowie 



Światowe Dni Młodzieży  
 Parafialne Centra Światowych Dni Młodzieży  dekanatów: kochłowic-

kiego i rudzkiego organizują marsz świętego Jana Pawła II, którym pragną 
przybliżyć ideę Światowych Dni Młodzieży. Marsz odbędzie się w sobotę 16 

maja 2015r. Początek spotkania o godz. 16.00 przy kościele św. Pawła w No-
wym Bytomiu. O 17.00 nastąpi wymarsz do kościoła św. Wawrzyńca w Wirku, 

gdzie o 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji młodzieży naszych de-
kanatów. Po Mszy św. Wieczór Uwielbienia. 

 Zapraszamy do udziału w tym radosnym wydarzeniu nie tylko młodzież, 
ale również tych wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Jana Pawła II: "Nie 

czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach" (homilia, 
ŚDM w Denwer, 1993r.).  

 

Przypomnij sobie górę! 
     Pewien ojciec i jego nastoletni syn wciąż sprzeczali się o sprawy, które czę-
sto różnią rodziców i dzieci: o odrabianie lekcji, kolegów, godziny powrotu do 

domu, używanie samochodu itp. Wydawało się, że nie mogą sobie nic powie-
dzieć, żeby nie skończyło się to krzykiem. Wreszcie ojciec zaproponował 
wspólną - tylko we dwóch - wycieczkę na górę odległą o kilkaset mil. Zdziwiony 

syn zgodził się. 
     Przez tydzień ojciec i syn przeprawiali się przez rwące strumienie, wdrapy-

wali na skały, przedzierali przez gęste zarośla, spali pod rozgwieżdżonym nie-
bem - i rozmawiali, rozmawiali, rozmawiali... Zaczęli się wzajemnie rozumieć, 

jak nigdy dotąd. Dostrzegli w sobie nawzajem, syn nie tylko władczego ojca, a 
ojciec buntowniczego syna, ale prawdziwych ludzi z własnymi nadziejami, lę-

kami i zamiłowaniami. Wyprawa na górę stała się punktem zwrotnym w życiu 
każdego z nich. 

     Przez kolejne lata nadal często się ze sobą nie zgadzali, ale teraz było ina-
czej. Kiedy pojawił się problem, któryś z nich mówił: "Przypomnij sobie górę!" 

Zwykła góra stała się dla nich szczytem chwały. To, co zaczęło się jako zwykła 
wycieczka, uległo zmianie w szczytne doświadczenie.  

 
 

 



 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
♦ Zapraszam na Nabożeństwa Majowe w niedzielę o godz. 1630 oraz  
w tygodniu o godz. 1730.  
♦ W poniedziałek - 11 maja - odbędzie się Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice do 
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie ŚI. - Kochłowicach. Program Piel-
grzymki:  
- 17.00 - Litania do M.B. z Lourdes w kościele sanktuaryjnym;  
- 17.10. - rozpoczęcie Różańca;  
- 17.20 - procesja do kościoła Trójcy św.;  
-18.00 - Suma Odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Marka Szkudło. Ser-
decznie zapraszam wszystkich parafian do udziału w Pielgrzymce. 
♦ Tradycyjnie - przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego - przypadają dni 
modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych. Procesje błagalne w 
tych dniach kierują się do przydrożnych krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo 
dla pracujących na roli. 
Procesje rozpoczynają się o godz. 1730: w poniedziałek przy krzyżu na ul. Sikorskie-
go koło szybu, we wtorek przy krzyżu na skrzyżowaniu  przy ul. Pszczyńskiej. 
♦ Msza św. szkolna w środę o godz. 800. 
♦ W środę - 13 maja - przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Msza św. 
odprawiona zostanie o godz. 1900. Po Mszy św. nabożeństwo i procesja ze świecami 
wokół kościoła. 
♦ Również w środę odbędzie się diecezjalna pielgrzymka chorych do Piekar Ślą-
skich. Początek o godz. 1000. 
♦ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu. 
Msza św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie o godz. 1800. 
♦ W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
♦W dniach od 10 do 15 maja rozpoczyna się archidiecezjalna pielgrzymka chorych 
do Lourdes. Pielgrzymów polecamy modlitwie wszystkich wiernych. 
♦ Codziennie okazja do Spowiedzi św. Trwa jeszcze okres Spowiedzi św. Wielkanoc-
nej. 
♦W Gościu Niedzielnym:  
Polskę odwiedził charyzmatyczny mówca, który urodził się bez rąk i nóg. W Pozna-
niu powiedział m.in: „Trzymam w szafie parę butów na wypadek, gdyby Bóg dał mi 
ręce i nogi, ale uważam, że nie ma większego cudu od tego, gdy ktoś zbliża się do 
Boga”. 
Gdy okazało się, że Nick nie ma rąk ani nóg (nie licząc stopy z dwoma palcami), nikt 
z rodziny nie przysłał matce kwiatów ani gratulacji. Tata Nicka nie chciał, aby syn był 
uzależniony od innych i wolał, aby dziecko umarło. Matka bała się, że nie podoła 
opiece i rozważała oddanie Nicka do adopcji. Po kilku miesiącach rodzice stwierdzili, 
ze Bóg nie popełnia błędów, a ich dziecko jest darem.  
- Ponadto w Gościu: 
- jak pomóc w przygotowaniach Światowych Dni Młodzieży - największej imprezy w 
całej historii Rzeczpospolitej; 
- w obozie koncentracyjnym w Dachau zginęło najwięcej kapłanów w dziejach chrze-
ścijaństwa. Połowa z więzionych tam księży była Polakami. 
♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Bóg 
zapłać za dzisiejsze ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne i dla poszko-
dowanych w trzęsieniu ziemi.  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 11 do 17 maja 2015 r. 

11 V 
Poniedziałek 

.Dni Krzyżowe 
Zbiórka przy  

ul. Sikorskiego4  
/szyb/ 

g.1730 

g.1800 

Procesja Dni Krzyżowych i nabożeństwo majowe  

Koncelebra 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

- Za + Czesława Fojt w dniu urodzin 

12 V 
Wtorek 

Dni Krzyżowe 
Zbiórka przy  

ul. Pszczyńskiej 
Wspomnienie  

św. Pankracego  

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za ++ rodziców Kostka oraz ++ z rodziny Malcherek 

Procesja Dni Krzyżowych i nabożeństwo majowe  

- Za + Jadwigę Górecko w rocznicę śmierci 

13 V 
Środa 

 
Rocznica Objawień 

Matki Bożej  

w Fatimie 

 

g. 800 

 

g.1900 

Msza św. szkolna 

-  Za + Piotra Brokos - od klasy VI, rodziców i wychowawców 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej z 

podziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za grze-

chy, za duszpasterzy, za chorych, za dzieci Pierwszokomunijne, 

za nasze rodziny, o pokój, o nawrócenie grzeszników oraz w in-

tencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej - od ofiarodawców 

Procesja ze świecami wokół kościoła 

14 V 
Czwartek 

Święto św. Macieja 
Apostoła 

g. 700 

 

g.1730 

g.1800 

- Za + Stanisława Jaskółka od członków Bractwa Żywego Ró-

żańca 

Nabożeństwo majowe  

- Za ++ rodziców Kasprzyk, Cyganek, męża Tomasza oraz ro-

dzeństwo z obu stron 

15 V 
Piątek 

1. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 

 

g.1730 

g.1800 

- Za ++ rodziców Różę i Bernarda Wranik, dziadków oraz pokre-

wieństwo z obu stron 

Nabożeństwo majowe  

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

16 V 
Sobota 

Święto św. Andrzeja 
Boboli, patr. Polski 

2. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 

 

g.1730 

g.1800 

- Z prośbą o opiekę Bożą, Matki Najświętszej, o Dary Ducha św. 

oraz zdrowie dla chrześniaków 

Nabożeństwo majowe  

- Za + Łucję Mucha w 23 rocznicę śmierci 

17 V 
Niedziela 

 
Uroczystość 

Wniebowstąpie-
nia 

Pańskiego 
3. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za parafian 

-  Msza św. chrzcielna 

Nabożeństwo majowe  

- Za + Alojzego Niedurny w dniu urodzin 


