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40. lecie święceń kapłańskich Księdza Profesora Tadeusza Doli 
Zacny Jubilacie! 

40 lat minęło, kiedy przeżyłeś chwile, które wspominasz z pewnością do dziś mile. 
PRYMICYJNY DZIEŃ  

Patrzysz nań z oddali, zasłania go już przeszłości cień. 
Jednak to przeżycie umila Ci Twe kapłańskie życie! 

Przeżycie niezapomniane, złączyły się wtenczas dwa serca kochane! 
Twoim pragnieniem było kochać Boga, służyć ludziom wiernie,  

kroczyć niewygodną drogą, choćby przez ciernie. 
Bo dobrze wiesz, że tylko ta droga prowadzi do Boga. 

Kapłan to godność, przed którą klękać trzeba,  
przy kapłanie czujemy się bliżej nieba! 

Ty także na szacunek zasługujesz, bo dla dusz się trudzisz i pracujesz! 
Choć dziś Twych dłoni uścisnąć nie możemy, 

To jednak wszystkiego najlepszego Ci życzymy! 
Niech Ci Bóg błogosławi, udziela zdrowia czerstwego, 
Byś mógł doczekać złotego jubileuszu kapłańskiego, 

Matka Najświętsza niech się Tobą opiekuje  
i niech Ci niczego nie brakuje! 

A my Czcigodny Jubilacie Cię zapewniamy, 
Że choć na co dzień nie jesteśmy ze sobą,  

to jednak duchowo łączymy się z Tobą! 
Parafianie 

Metropolitalne Święto Rodziny 
Już drugi raz w naszej Archidiecezji, w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, bę-
dzie miało miejsce bardzo małżeńskie wydarzenie: Archidiecezjalne Świętowanie Ju-
bileuszy Małżeńskich o tytule: "Co Bóg złączył...". 24 maja 2014 w Archikatedrze Ka-
towickiej Chrystusa Króla o godz.12.00 na Mszy Świętej małżonkowie odnowią przy-
rzeczenia małżeńskie i każda para otrzyma indywidualne błogosławieństwo. Jubila-
tów będzie witać na schodach góralska kapela z Jaworzynki, a małżonkowie będą 
"odznaczeni" okazjonalnym kotylionem, jak na weselu. Po uroczystości w katedrze 
zapraszamy na "małe wesele" na placu kurialnym (za katedrą). Będzie góralska ka-
pela Jetelinka, kołocz i kawa. Do pomocy w organizacji wydarzenia czynnie włączają 
się małżeństwa z Ruchu Światło-Życie, Domowego Kościoła oraz narzeczeni, którzy 
brali udział w kursach projektu Przed Nami Małżeństwo. Dla celów organizacyjnych 
prosimy o zgłaszanie swojej obecności przez formularz znajdujący się na wielu stro-
nach archidiecezji lub dzwoniąc na specjalny nr 504 985 899.  
(cd na następnej stronie) 



Informacje o wydarzeniu oraz formularz można spotkać na poniższych stronach die-
cezji: 
archidiecezja.katowice.pl 
przednamimalzenstwo.pl 
katowice.gosc.pl 
lub na stronie parafii klikając w baner wydarzenia. Na jubilatów organizatorzy będą 
oczekiwać już na parkingach i służyć wszelką informacją i pomocą. 
 

WIARĄ I WĘGLEM CIOSANY 
Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zapraszają na promocję 
książki ks. Prałata Bernarda Czerneckiego pt. „WIARĄ I WĘGLEM CIOSANY” w po-
niedziałek - 18 maja o godz. 18.00.  
Miejski Ośrodek Kultury 
Dom Zdrojowy 
ul. Witczaka 5 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
Tel/fax: 32 47 63 151 

 
PRZYGODA NA PUSTYNI 

 
 
Pewien człowiek zabłądził na pustyni i od dwóch dni wędrował wśród nie kończą-
cych się, rozgrzanych słońcem piachów. Był już u kresu sił. Niespodziewanie ujrzał 
przed sobą sprzedawcę krawatów. Nie miał on przy sobie nic innego - jedynie mnó-
stwo krawatów. I natychmiast próbował sprzedać jeden z nich człowiekowi umierają-
cemu z pragnienia. Wyczerpanemu i spragnionemu wędrowcy handlarz wydał się 
szalony. Czyż ktoś przy zdrowych zmysłach próbowałby sprzedać krawat człowieko-
wi łaknącemu jedynie wody? Sprzedawca wzruszył obojętnie ramionami i ruszył w 
dalszą drogę. Przed zapadnięciem zmroku znużony wędrowiec, już z wielkim trudem 
poruszający zbolałymi nogami, uniósł głowę i osłupiał: znajdował się przed eleganc-
ką restauracją, obok której stał szereg samochodów! Budynek był okazały, a dookoła 
niego rozciągała się pustynia. Z trudem dowlókł się do drzwi restauracji i prawie 
mdlejąc z pragnienia wyszeptał: 
- Litości, wody!  
- Przykro mi, proszę pana - rzekł ze współczuciem uprzejmy Szwajcar - nie przyjmu-
jemy gości bez krawatów.   
 
Są osoby przemierzające pustynię swego życia z ogromnym pragnieniem przy-
jemnych doznań. Za głupców uważają tych, którzy chcą ich zapoznać z Ewan-

gelią. Jest to posłanie zbyt zaskakujące dla ich pustyni! 
Lecz kiedy zapragną wejść do "Hotelu Pana", zostanie im powiedziane: 

"Przykro mi, tutaj nie można wstąpić bez odnowionego serca". 
 

Bruno Ferrero "40 opowiadań na pustyni" 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
♦ Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zapraszam na Nabo-
żeństwo majowe o godz. 1630, zaś w tygodniu na Nabożeństwa majowe o godz. 1730. 
♦ Dziś diakoni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego rozpoczynają rekolekcje 
przed święceniami prezbiteriatu. Pamiętajmy o nich i ks. Rekolekcjoniście w swoich 
modlitwach. Święcenia prezbiteriatu odbędą się 23 maja o godz. 1000 w katowickiej ka-
tedrze. 
♦ We wtorek obchodzi swoje urodziny Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc. Pamiętajmy  
o Nim w naszych modlitwach. 
♦ W środę Msza św. szkolna o godz. 800. 
♦ W środę 20 maja Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach otwiera dla zwiedzających 
nowe wystawy stałe historycznej i współczesnej sztuki sakralnej. Serdecznie zapra-
szamy do odwiedzenia Muzeum. 
♦ Parafia Bożego Ciała w Kończycach zaprasza na koncert organowo - chóralny, który 
odbędzie się w najbliższą sobotę, 23 maja, o godzinie 1900 w kończyckim kościele. Na 
organach zasiądzie pan Rafał Kozubek, który wykona m.in. utwory Bacha i Pachelbe-
la. Tego wieczoru również wystąpi Chór Parafialny św. Cecylii z Kochłowic, który wyko-
na pieśni i utwory o tematyce Maryjnej. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału. 
Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki 
-Szulik.  
♦ W przyszłą niedzielę w Katedrze w Katowicach o godz. 1200 odbędzie inauguracja 
Metropolitalnego Święta Rodziny z udziałem małżonków świętujących jubileusze. 
♦ W przyszłą niedzielę w naszym kościele parafialnym o godz. 1600 w czasie Nabożeń-
stwa wystąpi chór „Lutnia”, który na przemian z wiernymi wykona pieśni maryjne. 
♦ Spowiedź św. codziennie przed każdą Mszą św. 
♦ W przyszła niedzielę obchodzić będziemy Święto Zesłania Ducha Świętego. Trwa 
nowenna przed tą uroczystością.  
♦ Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Matki Boskiej Częstochowskiej, która odbę-
dzie się w dniach 7 - 11 lipca br. Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii Parafialnej 
do dnia 15 czerwca. Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 70 zł., która 
przeznaczona jest na ubezpieczenie, przejazd autobusem do Piekar Śląskich oraz ja-
ko zaliczka na noclegi. Msza św. w Kaplicy M. B. Częstochowskiej zostanie odprawio-
na w czwartek 9 lipca. 
♦ W Gościu Niedzielnym: 
O niezwykłym filmie „Apartament”, który właśnie wchodzi do kin. Film opowiadający o 
św. Janie Pawle II, zrealizowany został z nieznanych dotąd materiałów, w co aż trudno 
uwierzyć, bo przecież o polskim papieżu zrobiono setki filmów. „Apartament” pokazuje 
Jana Pawła II, jakiego jeszcze na ekranie nie oglądaliśmy.  
Do tej pory nikt nie widział papieża po cywilu, śpiącego pod drzewem. Kardynało-
wi  Stanisławowi Dziwiszowi,  - który długo się zastanawiał, czy upublicznić materiały, 
jakie trzymał pod kluczem przez lata, - twórcy „Apartamentu”  zawdzięczają powstanie 
filmu, który właśnie wchodzi na ekrany kin.  
Ponadto w Gościu: 
- o współczesnych Żydach, którzy w Jezusie uznali oczekiwanego Mesjasza. Według 
szacunków może ich być nawet półtora miliona; 
- o zmarłym niedawno właścicielu firmy Michelin, jednej z największych firm oponiar-
skich na świecie, który kierował nią wg zasad miłosierdzia i Ewangelii. 
♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na nowe ogrodzenie cmentarza (od 
strony parkingu). Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.  
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 18 do 24 maja 2015 r. 

18 V 
Poniedziałek 

Wspomnienie  

św. Jana I  papieża 

4. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g.1730 

g.1800 

 

Nabożeństwo majowe  

Msza św. wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

19 V 
Wtorek 

5. dzień nowenny do 

Ducha św. 
 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za + Salomeę Fulczyk w 16. rocznicę śmierci 

Nabożeństwo majowe  

- Za + Helmuta Derner w 4. rocznicę śmierci oraz rodziców  

z obu stron  

20 V 
Środa 

Wspomnienie  

św. Bernardyna  

ze Sieny 

6. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 800 

 

g.1730 

g.1800 

Msza św. szkolna 

- Za ++ Helenę i Martę Kosman 

Nabożeństwo majowe  

- Za ++ Urszulę Mainka oraz rodziców Hildegardę i Józefa 

Jureczko 

21 V 
Czwartek 
Wspomnienie  

św. Jana Nepomucena 

7. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 
 

g.1730 

g.1800 

- Za ++ Wernera Klopek, rodziców, teściów, rodzeństwo i po-

krewieństwo z obu stron 

Nabożeństwo majowe  

- Za + Jerzego Grzywocz w 10. rocznicę śmierci oraz pokre-

wieństwo 

22 V 
Piątek 

Wspomnienie św. 

Rity z Caccia 

8. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Nabożeństwo majowe  

- Za + ks. Pawła Topór oraz rodziców 

23 V 
Sobota 

9. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za + Emilię Brzęk w dniu urodzin  

Nabożeństwo majowe  

- Za ++ Otylię i Herberta Kandziora, rodziców z obu stron 

 i córkę Marię, zięcia Jana oraz wnuka Tadeusza  

24 V 
Niedziela 

UROCZYSTOŚĆ 
ZESŁANIA  
DUCHA  

ŚWIĘTEGO 

g. 630 

g. 700 

 

 

g.1000 

 

 

 

g.1600 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o opiekę Bożą i zdrowie oraz dary Ducha św. dla ro-

dziny Binkiewicz 

- Do Ducha Św., Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki 

Boskiej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane ła-

ski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Aleksandry i Domi-

nika Bieniek z okazji urodzin 

Nabożeństwo majowe z udziałem chóru Lutnia 

- Za + Agnieszkę Palenga w 1. rocznicę śmierci 


