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VI NIEDZIELA
WIELKANOCNA
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”
(J 14, 27)
Jezusowy dar pokoju najczęściej łączymy z Jego
Zmartwychwstaniem, kiedy to po przyjściu do
apostołów zamkniętych w wieczerniku Pan aż
trzykrotnie wypowiada do nich słowa: «pokój wam»
(zob. J 20, 19.21.26).
To prawda, że pokój jest pierwszym darem
Zmartwychwstałego, ale Chrystus nim nie obdarzał
dopiero i jedynie po swoim Zmartwychwstaniu. Ewangelista Jan ukazuje, że Syn
Boży ofiarował uczniom dar pokoju jeszcze przed swoją męką, a dokładnie na
Ostatniej Wieczerzy: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!» (J 14, 27).
Jezus mówi: «pokój mój daję wam», a słowo «mój» oznacza, że przekazuje
uczniom nie jakikolwiek pokój, ale dokładnie ten pokój, który ma w swoim wnętrzu.
Innymi słowy: Pan dzieli się z nimi pokojem swojego własnego serca.
S.M. Michaela Zych

DNI KRZYŻOWE – procesje do krzyży
Poniedziałek, 23 maja
godz. 17.00 – procesja na ul. Lubliniecką
Wtorek, 24 maja
godz. 17.00 – procesja na ul. Piaskową
Środa, 25 maja
godz. 7.00 – Msza św. i procesja do krzyża misyjnego

Serdecznie
zapraszamy
dorosłych
i dzieci do udziału
w nabożeństwach
majowych, by modlić
się o pokój dla Ukrainy

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 22.05.2022 – VI Niedziela Wielkanocna
8.00 Za parafian.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za
łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w posłudze misyjnej w intencji
O. Zbigniewa Halemby OMI z okazji urodzin.
15.30 I. Za ++ Julię Nowak /pam. ur./, ojca Józefa /rocz. śm./, Elżbietę i Tomasza
Jaguś Lillę Jaguś, Jana i Franciszkę Burek, Aleksandrę i Adolfa Nowak,
Reginę Serafin, Romana Parkitnego, Czesława Siwczak, Lidię i Piotra
Brzezina, Pawła i Lucjana Pietrek, Emanuela Szulc, ciocie, wujków,
kuzynostwo, dziadków Nowak, Mańka, ks. prob. Gołka, ks. Damiana
Kominka i dusze w czyśćcu.
II. Za + syna i brata Grzegorza Hajsig oraz męża i ojca Jerzego Hajsig i dusze
w czyśćcu.
Poniedziałek 23.05.2022 – dzień powszedni (Róża VI) – DNI KRZYŻOWE
7.00 Za + żonę Annę Drynda /rocz. śm./, Grażynę Janik, Janinę Janik, ++ rodziców
Drynda, Poloczek, Mesjasz, Bronisława Joszko, ++ z pokrewieństw
Kucierajter i Pietrek, Marka Hampel, Marcina Matusek, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 I. Za + Magdalenę Kurzac /1 rocz. śm./ i ojca Piotra.
II. Za ++ rodziców Krystynę i Erwina Baron, ojca Waldemara Koper,
dziadków Baron, Gajda, Koper i Węgrzyńscy, ciocie Stanisławę
Odrzywolską i Teresę Jędrzejczyk, wujka Jerzego Zymela, Henryka i Annę
Gajda, Justynę Molenda i ++ z pokrewieństwa.
Wtorek 24.05.2022 – NMP Wspom. Wiernych (Róża VII) – DNI KRZYŻOWE
7.00 I. O Boże błogosławieństwo dla intencji parafian z Rusinowic jako
podziękowanie za wierną pamięć o zmarłych kapłanach – dar pani Reginy
Gołek.
II. Za ++ parafian z Rusinowic – dar pani Reginy Gołek.
18.00 Za + ojca Pawła Kampczyk, teściową Barbarę Szymanek, dziadków z obu
stron, Jerzego i Łucję Kampczyk, Henryka Kampczyk, Pawła Pietrek, ++
z pokrewieństw Kampczyk i Szymanek, ks. prob. Gołka i ks. Damiana
Kominka.
Środa 25.05.2022 – dzień powszedni (Róża VIII) – DNI KRZYŻOWE
7.00 Z prośbą o urodzaje ziemskie oraz w intencji rolników z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla ludzkiej pracy na roli i w ogrodach.
16.30 I. Za + męża Henryka Miłota /rocz. śm./, rodziców Martę i Józefa Młynek,
teściów Cecylię i Feliksa Miłota, dziadków Gmyrek, Młynek, Miłota,
Smołka, ciocie, wujków, Marcina Bieleckiego, Sylwię Janta, sąsiadów, ++
z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienia, ks. Damiana Kominka
i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Annę i Józefa Kucierajter, Adelę i Stanisława Dulski,
Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Iwonę i Annę Gawenda, ciocie, wujków,
kuzynostwo, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana
Kominka i S.M. Bogusławę Jon oraz dusze w czyśćcu.
Czwartek 26.05.2022 – wspomnienie św. Filipa Neri (Róża IX)
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 I. Za ++ matkę Adelę Dulski, ojców Stanisława Dulski, Tadeusza Kapica, ++
dziadków z obu stron, ciocie, wujków i kuzynostwo, ks. prob. Gołka i ks.
Damiana Kominka.
II. Za + ojca Lucjana Pietrek /2 rocz. śm./, teścia Alfonsa Danysz, dziadków
Aleksandra Świerczyńskiego, Franciszka i Łucję Pietrek, Teofila i Matyldę
Danysz, Józefa i Klarę Bryś, Bogdana Danysz, chrzestnych Emanuela Szulc,
Anastazję Stanek, ++ z pokrewieństwa z rodzin Pietrek i Danysz, ++
sąsiadów, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.
Piątek 27.05.2022 – dzień powszedni (Róża X i XI)
7.00 Za ++ Bronisławę Kupka i kuzynkę Wandę Śluczka-Mucha – zamiast wieńca
od kuzynki Kornelii Zok.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za
łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej pracy na rzecz Ośrodka w intencji
ks. dyrektora Kazimierza Tomasiaka z okazji 40 rocz. urodzin.
Sobota 28.05.2022 – dzień powszedni (Róża I M)
8.00 Za ++ brata Roberta Łupierz /rocz. śm./, rodziców Annę i Gintra Łupierz,
brata Marka, dziadków Agnieszkę i Romana Łupierz, Annę i Konstantego
Prandzioch, Marię i Huberta Sonnek, wujka Gotfryda Schindler, ++
z pokrewieństwa Łupierz, Prandzioch, Pietrek, Hanszla, Ceglarek, Drynda,
ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Grzegorza Młynek z okazji
60 rocznicy urodzin.
Niedziela 29.05.2022 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
8.00 Za parafian.
11.00 W intencji wszystkich matek naszej parafii z okazji Dnia Matki.
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jolanty Hampel z okazji
60 rocznicy urodzin oraz jako podziękowanie za 40 lat pracy zawodowej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na zakup kostki brukowej i na prace
związane z jej położeniem.
2. Zapraszamy do udziału w codziennych nabożeństwach majowych i do
modlitwy o pokój na Ukrainie. Dziś nabożeństwo majowe odprawimy o godz. 15.00.

3. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe. Prosimy na te dni
przyozdobić wszystkie krzyże w Rusinowicach i w Piłce. Każdego dnia w procesji
udamy się do krzyży, by prosić o urodzaje i błogosławieństwo dla pracujących na
roli i w ogrodach. W poniedziałek i wtorek procesja wyruszy z kościoła o godz.
17.00. W środę o godz. 7.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji o urodzaje
ziemskie i błogosławieństwo dla pracujących na roli i w ogrodach, po której udamy
się z procesją do krzyża misyjnego przed kościołem.
4. Od wtorku od godz. 19.00 w salce nad zakrystią będą przyjmowane zapisy na
pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 17 i 18 czerwca br.
Zachęcamy do udziału w pielgrzymce przede wszystkim młodzież. Pielgrzymka jest
formą duchowej przygody i wyjątkowym doświadczeniem jedności. Przy zapisie
trzeba uiścić koszt udziału w pielgrzymce. Pokoje mają one zróżnicowaną cenę.
Specyfikacja pokoi:
2-osobowe z łazienką, 3-osobowe z łazienką,
4-osobowy z łazienką, 6-osobowe z łazienką
4-osobowe z umywalką, 4-osobowe z prysz. i umyw.
5. W środę zapraszamy dzieci na mszę szkolną o godz. 16.30 po której odprawimy
nabożeństwo majowe.
6. W czwartek o godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu.
7. Wyjątkowo w czwartek o godz. 20.00 w Parafialnym Centrum Spotkań
odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
8. W piątek rozpoczniemy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha
Świętego, którą będziemy odmawiać w czasie nabożeństw majowych.
9. W piątek o godz. 18.00 będzie celebrowana Msza św. w intencji ks. dyrektora
Kazimierza Tomasiaka z okazji 40 rocznicy jego urodzin. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy w jego intencji.
10. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich matek z okazji
przypadającego w czwartek Dnia Matki.
11. Zapraszamy w przyszłą niedzielę do udziału w tradycyjnej pielgrzymce
mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Rozpocznie się ona na kalwarii o godz.
9.30. Msza będzie celebrowana o godz. 11.00.
12. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego” w którym możemy poznać
nową błogosławioną Paulinę Jaricot, założycielkę wspólnoty Żywego Różańca. Dla
dzieci jest do nabycia „Mały Gość Niedzielny”.
13. Bóg zapłać za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie. W przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby parafii.
Parafialna strona internetowa: www.parafia-rusinowice.pl
Konto parafii: BS Koszęcin: 02 8288 0004 5000 0018 2038 0001
Przypominamy, że można dokonać wpłaty pieniężnej na konto parafii z dopiskiem:
„na cele kultu religijnego”, którą można odliczyć jako ulgę podatkową.
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

