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Najdostojniejszy Arcypasterzu! 
My Młodzi, żeśmy Cię od pewnego czasu oczekiwali 

i do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania się przygotowywali. 
Dziś Cię wśród nas serdecznie witamy. 

Za przybycie i udzielenie nam tego Sakramentu dzięki składamy. 
Niech Cię Bóg stale w opiece ma i dobre zdrowie da. 

Niech dziś przez nas przyjęty Sakrament Bierzmowania  
nam sił i męstwa dodaje. 

Szczególnie wtedy, gdy nasza życiowa droga trudną się staje. 
Chcemy często wzywać Ducha Świętego, aby nas chronił od złego. 

Chcemy być mężni i bronić wiary. 
Chcemy dla Jezusa ponosić ofiary. 

O Matce Bożej też pamiętać będziemy 
i w chwilach trudnych do Niej się uciekać chcemy. 

Gdy nasze dusze będą na co dzień z Bogiem złączone, 
Szczęśliwe życie mamy zapewnione. 

„Bóg zapłać” Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi za przybycie 
i udzielenie nam Sakramentu Bierzmowania. Przewielebnemu Księdzu Probosz-
czowi Józefowi Krakowskiemu, p. Justynie i p. Pawłowi, wszystkim animatorom 
należy się serdeczne podziękowanie za trud włożony w przygotowanie! 

Rodzicom także składamy serdeczne „Bóg zapłać” . 
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Bierzmowanie czyli full power  

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakra-

mentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie 

tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się nie-

powtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowe-

go i definitywnego życia z Bogiem. 

  

 Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczące-

go ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapo-

czątkowanego przez Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - królestwa Boże-

go człowiek zostaje włączony do Kościoła - Ciała Chrystusa. W ten spo-

sób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzy-

mując przy tym żywotną siłę, której źródłem i daw-

cą jest Chrystus. Trzeba również zaznaczyć, że wy-

darzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają 

w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast  

w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego 

przez Boga. 

 Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzało-

ści Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go 

chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą  

w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. 

Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakra-

mencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który 

zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie  

w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego 

sakramentu można przyrównać do wydarzeń zwią-

zanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięć-

dziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie 

Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzą-

cą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopie-

ro jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że 

wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu 

daru zbawienia (Dz 2, 1—47). W następstwie czego Apostołowie napeł-

nieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowi-

nę o zbawieniu. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 
♦ Dziś - w drugą Niedzielę Wielkanocną - oddajemy cześć Miłosierdziu Bo-

żemu. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Starajmy się w życiu 

codziennym naszym bliźnim okazywać miłosierdzie względem duszy i ciała.  

♦ Zapraszam na nieszpory ku czci Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. 

♦ Witamy w naszej parafii jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Wiktora 

Skworca, który udzieli młodzieży naszej parafii Sakramentu Bierzmowania. 

♦ Dzisiaj odbywa się Wielkanocne Spotkanie Rodzin - Emaus Domowego 

Kościoła. 

♦ Jutro obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to 

dzień świętości życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienaro-

dzone. 

♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie z Rodzicami dzieci  

kl. III a, natomiast we wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie z Rodzicami 

kl. III b. 

♦ Przyszła niedziela jest Niedzielą Biblijną, rozpoczynającą Ogólnopolski 

Tydzień Biblijny.  

♦ Trwa czas Spowiedzi św. i Komunii św. wielkanocnej. Okazja do Spowie-

dzi św. przed każdą Mszą św. 

♦ W Gościu Niedzielnym: 

• „Jezu, ufam Tobie”. Te trzy słowa są kluczem do Bożego Miłosierdzia. Co 

dokładnie znaczą i jak je wprowadzić do naszego życia w czasach, w któ-

rych tak wiele wokół nas nieufności. 

Ponadto w "Gościu": 

• jakie konsekwencje dla kościoła będzie miało wprowadzenie nowych regu-

lacji dotyczących ochrony danych osobowych?  

• „Gość Niedzielny” odwiedził plan zdjęciowy jednej z najgłośniejszych pol-

skich produkcji ostatnich lat -  „Korony królów”. 

♦ Dzisiaj przed kościołem zbiórka na cele akcji „Śląskie Dzieciom Aleppo”. 

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej para-

fii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.   

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 9 do 15 kwietnia 2018 r. 

Tydzień Miłosierdzia 

9 IV 

Poniedziałek 
Uroczystość  

Zwiastowania  

Pańskiego 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

10 IV 

Wtorek 

g. 1800 - Za + Gintera Szczendzina w rocznicę śmierci 
 

11 IV 

Środa 

g. 800 Msza św. szkolna 
 

12 IV 

Czwartek 

 

g. 1730 
g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Jana Kurpanika jako 30. dniowa  

13 IV 

Piątek 
Wsp. św. Marcina I, 

papieża i męcz. 

 

g. 1800 

 
- W intencji młodzieży 

14 IV 
Sobota 

 

g. 1800 
 

- Za ++ rodziców Edwarda i Klarę Bednarczyk oraz Ire-
nę Krupińską 

15 IV 

3 NIEDZIELA 
WIELKANOCNA 

  

OGÓLNOPOLSKI 

TYDZIEŃ  

BIBLIJNY 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Huberta Bytomskiego w 2. rocznicę śmierci 
Msza św. chrzcielna: 
- Za Milenę Wyżgolik, Jana Zielińskiego, Dagmarę 
Franczak, Oliwię Franczak, Lenę Franczak oraz za 
roczne dzieci: Tymona Kulaka i Maję Porębską, rodzi-
ców oraz chrzestnych 
Nieszpory 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-
skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Wręczycki 


