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I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

Dziś Jezu zamieszkałeś w sercu mym, 
odtąd jestem dzieckiem Twym! 
Chcę zawsze blisko Ciebie być, 

na co dzień z Tobą żyć. 
 

Postaram się, by moja dusza czystą była 
i nigdy Ciebie grzechem nie obraziła. 
Gdybym jednak uczyniła coś złego, 

pobiegnę zaraz do Miłosierdzia Twojego. 
Byś znów mógł zamieszkać w sercu mym. 

Bo chcę nadal być dzieckiem Twym. 
 Jezu kocham Cię. 

 
Małgorzata Niemiec 

 
 

Przewielebnemu  
Księdzu Proboszczowi  

Józefowi Krakowskiemu  
i p. katechetce  

dziękujemy  
za trud nauczania i przygotowania,  

także rodzicom i wszystkim,  
którzy przyczynili się  

do dobrego przeżycia naszej uroczystości. 
 

Matko Boska Królowo Polski! 
 

Pamiętamy o Tobie! 
Jesteśmy, 
Czuwamy. 

Św. Józefie opiekuj się naszymi rodzinami! 



Potrzeba Przyjaciela 

 Człowiek tęskni za spotkaniem z kimś, kto we wszystkim go zrozu-

mie i kto będzie potrafił wspierać w każdej sytuacji. Dla małego dziecka 

kimś takim są rodzice, ale później, w miarę dorastania, odkryje ono, że 

nawet bardzo kochający i czuli rodzice nie wystarczą mu do szczęścia. 

Nawet oni nie będą w stanie być przy dziecku dzień i noc. Nawet oni nie 

są w stanie swojego dziecka we wszystkim rozumieć i uchronić przed każ-

dym zagrożeniem. W którymś momencie dziecko zorientuje się, że jego 

rodzice też mają swoje problemy, że nie są doskonali, że borykają się  

z własnymi wątpliwościami czy słabościami, że nie zawsze mają dla dora-

stających dzieci tyle czasu, cierpliwości, czułości czy empatii, ile one po-

trzebują. 

 To, że dzieci szykują się do Pierwszej Komunii św. właśnie w wieku 

ośmiu czy dziewięciu lat, jest dla nich wielkim błogosławieństwem, gdyż 

chroni je przed zbytnim przywiązaniem się do ludzi – nie tylko rodziców – 

którzy nie są w stanie dać im całkowitego poczucia bezpieczeństwa ani 

zaspokoić ich nieskończonego wręcz głodu bycia rozumianymi i kochany-

mi. Przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii św. to przygotowanie do 

spotkania z najbardziej kochającym Przyjacielem, który – w przeciwień-

stwie do nawet bardzo dobrych ludzi, nawet najlepszych rodziców – nigdy 

nie zawiedzie i nigdy nie rozczaruje. Dobre, radosne i pogłębione w formie 

przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii św. to wyjątkowy dar, który 

my – kochający rodzice – możemy mu ofiarować właśnie teraz, gdy prze-

stajemy być dla niego całym światem i gdy zaczyna ono potrzebować 

mocnej więzi z kimś większym od rodziców, kto dzień i noc będzie z miło-

ścią przy nim czuwał, kto będzie ostrzegał przed zagrożeniami, chronił  

i nieomylnie wskazywał najlepsze sposoby postępowania. Od tego mo-

mentu zaczyna się świadome życie chrześcijańskie dziecka. Na to wła-

śnie teraz czekamy i z tego powodu bardzo się cieszymy. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE:  

♦ W dzisiejszą niedzielę zapraszam na Nieszpory na godz. 1630. 

♦ Dzisiaj obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. 

♦ W poniedziałek odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  

♦ Od  wtorku rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe. Odbywały się będą  

w tygodniu o godz. 1730, w niedzielę o godz. 1630. Do udziału w nich zapra-

szam wszystkich parafian - także dzieci i młodzież. Znajdźmy chwilę czasu dla 

Matki Najświętszej. 

♦ W najbliższy czwartek - 3 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski na Jasnej Górze dokona się odnowienie aktu oddania Polski 

Matce Najświętszej. W tym dniu dzieci naszej parafii przystąpią do I Komunii 

Świętej. Włączmy je oraz ich rodziny do naszych modlitw. 

♦ W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapra-

szam do Komunii św. wynagradzającej. Członków Bractwa Żywego Różańca 

na Mszę św. w sobotę rano. 

♦ Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. rano. Czas Spowiedzi św.  

i Komunii św. wielkanocnej kończy się 27 maja.  

♦ Zgłoszenia na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy przyjmowane są  

w zakrystii oraz w kancelarii. 

♦ W "GOŚCIU NIEDZIELNYM" dzisiaj m.in.:  

- O nowej polskiej błogosławionej - Hannie Chrzanowskiej, pielęgniarce, która 

zdrowych uczyła odpowiedzialności, a chorych wyciągała z czterech ścian 

beznadziei. 

Ponadto w "Gościu": 

- Rozmowa z nowym prezydentem Europejskiego Forum Nauczani Religii  

w Szkołach, ks. Romanem Buchtą, między innymi o bierzmowaniu, które nie 

jest duchową maturą; oraz o dylematach rodziców broniących prawa do wy-

chowania swoich dzieci. 

♦ Kolektę w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpasterskiej na po-

trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   ŚWŚWŚW. od 30 kwietnia do 6 maja 2018 r. 

30 IV 
Poniedziałek 
Wsp. św. Piusa V, 

papieża 

g.1800 - Za + Teresę Morawiec w 7 rocznicę śmierci 

1 V 
Wtorek 

Święto św. Józefa 
Robotnika 

Dzień Modlitw za 
bezrobotnych 

g. 1730 

g.1800 
Nabożeństwo majowe  
- Za ++ rodziców Kasprzyk, Cyganek oraz męża Tomasza 
Cyganek 

2 V 
Środa 

Wspomnienie 
św. Atanazego 

bpa i dra 

g. 1730 

g.1800 
Nabożeństwo majowe  
- Za + Gertrudę Madejską w rocznicę śmierci 

3 V 
Czwartek 

I czwartek 
Uroczystość  
Najświętszej  
Maryi Panny  

Królowej  
Polski 

 
I Komunia  
Święta 

g. 700 

 

 

 

g.900 

g.1100 
g.1600 
g.1700 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa oraz o opiekę Bożą i zdrowie 
dla naszych duszpasterzy, o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - od ofiarodawców 
- Za dzieci klasy III a przystępujące do I Komunii Świętej  
- Za dzieci klasy III b przystępujące do I Komunii Świętej  
Nabożeństwo majowe 
- Za naszą Ojczyznę 

4 V 
Piątek 
I piątek 

Wsp. św. Floria-
na, męcz. 

Patrona archi-
diec. 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g.1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagro-
dzenie za grzechy oraz w intencji emerytów i chorych na-
szej parafii - od ofiarodawców 
Nabożeństwo majowe  
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci 
Pierwszokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

5 V 
Sobota 

I sobota 
Wspomnienie 
bł. Stanisława  
Kazimierczyka 

g. 700 

 
g. 1730 

g.1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
św. za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
Nabożeństwo Majowe 
- Za + Tadeusza Łakomy w 4. rocznicę śmierci 

6 V 
6 NIEDZIELA  
WIELKANOC-

NA 
 
 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Pawła Kapol w rocznicę śmierci 
- W intencji dzieci w 1. rocznicę przyjęcia Komunii św., ich 
rodziców i chrzestnych 
Nabożeństwo Majowe 
- Za ++ Floriana i Krystynę Jaskółka w dniu urodzin 


