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III NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Niedziela Słowa Bożego
„Panie, Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17)
Jezus pyta dzisiaj Szymona Piotra o jego wiarę.
Pyta go o to, czy dalej chce iść za Nim, świadczyć
swoimi słowami i swoim życiem. On odpowiada
twierdząco. W konsekwencji słyszy od Jezusa
słowa: „Paś owce moje! Pójdź za Mną!” (por.
J 21, 17. 19). A my tymczasem lękamy się zrobić prosty znak krzyża w przestrzeni
publicznej czy przed posiłkiem, boimy przyznać się, że chodzimy do kościoła,
czasem z błahych powodów rezygnujemy ze spotkania z Jezusem w Eucharystii, bo
wyjazd w góry lub nad jezioro jest ważniejszy. Ale też z łatwością krytykujemy,
obrażamy. Dlatego dzisiaj Jezus Chrystus ponownie każdego z nas, tak jak Szymona
Piotra, chce zapytać: Czy miłujesz Mnie? Czy swoimi słowami, swoimi czynami,
swoim życiem, a więc i swoją konkretną postawą w domu, wśród znajomych,
w miejscu pracy chcesz powiedzieć: „Jezu, jesteś przewodnikiem mojego życia.
Tobie wszystko oddaję. Prowadź mnie”?
o. Rafał Nowak CSsR

UROCZYSTOŚĆ
NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Wtorek, 3 maja br.

UROCZYSTOŚĆ
I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Msza święta – godz. 10.30
Nabożeństwo – godz. 14.45

Już się zbliżył
miesiąc maj ...
Królowo
Pokoju
módl się
za nami

Zapraszamy na
nabożeństwa majowe

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 01.05.2022 – III Niedziela Wielkanocna
8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodziny Beaty i Jana Koenig.
11.00 I. Do Ducha Świętego w intencji tegorocznych maturzystów.
II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Reginy
i Stanisława Kasprzyk z okazji 45 rocznicy ślubu.
15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji rocznego dziecka:
Ignacy Sylwester Ziaja, jego rodziców i rodziców chrzestnych.
Poniedziałek 02.05.2022 – wspomnienie św. Atanazego (Róża IV)
7.00 Za dusze w czyśćcu – z ofiar ze skarbony.
18.00 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodzin Prandzioch i Brol.
II. Za + matkę Elżbietę Baron /rocz. śm./, ojca Huberta Baron, teściową
Reginę Prandzioch, siostrę Joannę Pietrek, szwagra Kazimierza Styczyrz,
dziadków Prandzioch, Baron, Jon i Senkiewicz, ciocie, wujków, kuzynostwo
i ++ z pokrewieństwa z obu stron.
Wtorek 03.05.2022 – Uroczystość NMP Królowej Polski
8.00 Za + męża Jana Kluge /rocz. śm./, rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Dorotę,
Franciszka, Urszulę Kluge, braci Jerzego, Maksymiliana Kurzac, Dawida
Myland, dziadków, kapłanów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.
10.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.:
I. Ku czci Chrystusa Euchar. w int. dzieci przystępujących do I Komunii św.
II. W int. rodziców i chrzest. III. W int. rodzeństwa oraz babci i dziadków.
15.30 Za + ojca Alfonsa Kandzia /rocz. śm./, matkę Adelajdę Kandzia /pam. ur./,
Józefę i Władysława Zygmunt, Marię i Krystiana Kuta, Henryka Kandzia,
Adama Zgodzaj, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ dziadków, ks. prob. Gołka,
ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Środa 04.05.2022 – wspomnienie św. Floriana (Róża V)
7.00 Za parafian.
11.00 W intencji ks. Patryka Gawłowskiego oraz w intencji nauczycieli z prośbą
o błogosław. Boże i światło Ducha Świętego – ofiar. od dzieci I-Kom. i rodz.
16.30 I. Za ++ matkę Elżbietę Brol, ojca Konrada, męża Mariana Sowa, teścia
Jerzego Sowa, szwagra Grzegorza, dziadków Elżbietę i Józefa Pyka, Albinę
i Jakuba Brol, Adelajdę i Józefa Sowa, Otylię i Wilhelma Sowa, wujków
Leona, Pawła i Gerarda Brol, Gerarda Kopyciok, Norberta Kaloch, Piotra
i Gertrudę Cudok, Jana Sowa, kuzyna Marka Pyka, Agnieszkę Schumann.
II. Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Kampczyk, braci Henryka i Waldemara,
Zofię, Antoniego, Otylię i Pawła Kampczyk, Józefa Konieczko, Cecylię
i Ryszarda Foyer, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 05.05.2022 – I Czwartek (FZŚ)
7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.
18.00 I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów,
misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.
II. Za ++ rodziców Romana i Martę Wojsa, Łucję i Franciszka Pietrek, brata
Lucjana Pietrek, szwagrów Henryka Wojsa i Emanuela Szulc, dziadków
z obu stron, ciocie, wujków, kuzynki, kuzynów, sąsiadów, ks. prob. Gołka,
ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Piątek 06.05.2022 – święto św. Ap. Filipa i Jakuba – I Piątek (Róża VI)
7.00 Za ++ męża Karola, syna Jana, wnuka Dawida Myland, teściów, Patrycję
Kurzac, Jerzego Lempa, Marię, Piotra, Jerzego Łupierz, Annę i Henryka
Potempa, Rutę i Norberta Gmyrek, Marię i Józefa Sitek, dziadków, kuzynów,
sąsiadów, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Wolnika, ks. Damiana
Kominka i dusze w czyśćcu.
16.30 Ku czci NSPJ w intencji dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. oraz
w intencji ich rodziców.
18.00 Za + matkę Irenę Halemba, ojca Gotfryda Schindler, dziadków Łupierz,
Błaszczyk, Schindler i Halemba, kuzynów Marka i Roberta Łupierz, Piotra
Szymik, ciocie, wujków Zygmunta Drynda, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Sobota 07.05.2022 – I Sobota (Wszystkie Róże)
8.00 Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż
różańcowych.
17.00 I. Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Wójcik, Wiktora i Martę Świerczyński,
Henryka Wójcik, Józefa Świerczyńskiego, Krystynę i Wiktora Ledwoń,
Lucjana Pietrek, ++ z rodzin Świerczyński, Wójcik, Kozok, Grzyb,
Gojowczyk, dusze w czyśćcu.
II. Za ++ żonę Genowefę i syna Mariusza Bartosik, Józefa i Franciszka
Bartosik oraz Wiktorię i Jana Wilk.
Niedziela 08.05.2022 – IV Niedziela Wielkanocna
8.00 Za parafian.
11.00 Ku czci św. Floriana w intencji strażaków naszej parafii i ich rodzin z okazji
święta patronalnego.
15.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Sladek /w 10 i 17 rocz. śm./.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na budowę kościoła w Kochcicach.
2. Zapraszamy dziś o godz. 15.00 na pierwsze w tym roku nabożeństwo majowe.
W ciągu tygodnia nabożeństwa te będą odprawiane o godz. 17.30, w środę po mszy
szkolnej, a w sobotę o 16.30.
3. Spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii św. i ich rodziców będzie
w poniedziałek o godz. 9.00.

4. We wtorek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to uroczystość
nakazana, kiedy jesteśmy zobowiązani do udziału we Mszy św. Msze będą
odprawione w układzie niedzielnym. W tym dniu będziemy przeżywać Uroczystość
I Komunii św. dlatego suma rozpocznie się już o godz. 10.30.
5. W związku z uroczystością I Komunii św. w środę o godz. 11.00 zostanie
odprawiona dodatkowa Msza św. w intencji Ks. Wikarego oraz nauczycieli
ofiarowana od dzieci I-Komunijnych i ich rodziców.
6. W środę zapraszamy wszystkie dzieci szkolne do udziału we Mszy św. o godz.
16.30. Od godz. 16.00 będzie okazja do spowiedzi św. dla dzieci szkolnych przed
I Piątkiem. O godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie Kręgu biblijnego.
7. W tym tygodniu przeżywać będziemy Dni Eucharystyczne. W I Czwartek
o godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do
spowiedzi św., która zakończy się modlitwą o nowe powołania. Msza wieczorna
będzie sprawowana w intencji kapłanów i osób życia konsekrowanego oraz o nowe
powołania duchowne.
8. W I Piątek msze będą odprawione o godz. 7.00, 16.30 dla dzieci i o godz. 18.00
na którą zapraszamy również młodzież naszej parafii. O godz. 16.00 będzie
spowiedź dla dzieci z klasy IV. Będzie to już spowiedź, która przygotuje dzieci do
odnowienia I Komunii św. w niedzielę 15 maja. Po mszy porannej i wieczornej
zostaną odprawione nabożeństwa do NSPJ. Nabożeństwo majowe będzie
odprawione po mszy o godz. 16.30. Kolekta I Piątku będzie przeznaczona na dzieła
charytatywne w parafii. O godz. 9.00 rozpoczną się odwiedziny chorych.
9. W I Sobotę o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Róż
różańcowych naszej parafii, którą poprzedzi wspólna modlitwa różańcowa. Po Mszy
św. odprawimy nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
10. W przyszłą niedzielę na sumie zostanie odprawiona Msza św. ku czci św.
Floriana w intencji wszystkich strażaków naszej parafii oraz ich rodzin.
11. Dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę uczestniczyli w pieszej pielgrzymce
do Sadowa na uroczystość odpustową ku czci św. Józefa.
12. Bóg zapłać za ofiary złożone na budowę nowego kościoła w Kochcicach.
Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą specjalną na zakup kostki brukowej.
13. Polecamy wszystkim nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
14. Dziękujemy panom, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kościele
przygotowując obejście do położenia kostki brukowej.
15. Życzymy wszystkim radosnego przeżycia Dnia Pańskiego.
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” (tak popularnie określa się ofiarę: „na kościół”), którą
można odliczyć jako ulgę podatkową. Ułatwia to dokumentację darowizny.
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

