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PRZEWIELEBNY KSIĘŻE PROBOSZCZU! 
 

Znów uczyniłeś w życiu jeden krok. 
A to już Twego  kapłańskiego posługiwania  

w naszej parafii 16. rok. 
Twych wykonanych prac,  

Twego poświęcenia nikt nie zrozumie. 
Jedynie Bóg go ocenić umie i ocenia, 

i Twe trudności w łaski zamienia. 
Nie lubisz narzekania,  

choć Twe życie nie zawsze usłane różami. 
Bo każdego kłuje kolcami.  

Wtedy ciężko i boli. 
Jednak wszystko rozwiązujesz uśmiechem i siłą woli. 

 
Wypełniaj przeto nadal  

swoje powołanie 
i poświęcaj się na ile Ci sił stanie.  

Niech Bóg, Boża Matka  
i Święty Józef zawsze będą z Tobą. 

Szczególnie wtedy, gdy kroczyć  
będziesz trudną drogą. 

Za wszystko Ci dziękujemy  
i obiecujemy, 

że nadal się za Ciebie  
modlić będziemy. 

! 
           Małgorzata Niemiec                                                                                                    



O naszych Aniołach 
 
  Jak często myślisz o swoim Aniele Stróżu, przewodniku którego, każdy z nas 
otrzymał od Boga? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wielkie jest to błogosła-
wieństwo? W dzieciństwie zapewne wielu z nas modliło się do Anioła Stróża, ale 
sytuacja zmieniła się, gdy staliśmy się dorośli. Bardzo często zapominamy o wiel-
kości i mocy, które są w nich i mają wpływ na nasze życie. 
  Nowe stulecie dostarczyło nam wielu kontrowersji na temat aniołów. Dotyczą 
one m.in. sposobów komunikowania się z nimi oraz stopnia ich wpływu na nasze 
życie. To bardzo ważne, żeby wiedzieć co tradycja Kościoła katolickiego mówi  
o strzegących nas cherubinach. 
  Przedstawiamy wam listę rzeczy, z którymi powinniście się zapoznać i które 
odwiodą was od wszelkiego kłamstwa. 
  
1. Oni naprawdę istnieją 
  Kościół katolicki nie zmyślił historii o aniołach stróżach, by pomóc małym dzie-
ciom lepiej zasnąć w nocy. Ich egzystencja jest faktem. W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego [328] czytamy: Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo 
Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego 
jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji. 
  W Biblii zostały przedstawione niezliczone przykłady aniołów. Służyły one 
równie prostym pasterzom, ale także samemu Jezusowi. 

 Kiedy kuszony, obudzisz w sobie swojego anioła. On będzie bardziej chętny 
ci pomóc niż ty sam sobie! Zignoruj diabła i nie lękaj się go; on się trzęsie i ucieka, 
kiedy wzywasz na pomoc swego Anioła stróża. (św. Jan Bosko) 

  
2. Każdy z nas go posiada 
  Za plecami każdego wierzącego stoi anioł, jako obrońca i pasterz prowadzący 
go przez życie. (św. Bazyli) 
  Aniołowie stróże nie są obiektem do dzielenia. To wartościowe części naszej 
duchowości, którymi Bóg obdarzył wszystkich ludzi. Każdy człowiek posiada swoje-
go własnego obrońcę. 
 Dusza ludzka jest niezmiernie ceniona, ponieważ każda jednostka od począt-
ku swego istnienia ma przypisanego sobie Anioła, strzegącego go od niebezpie-
czeństwa. (św. Hieronim) 
 
3. Zaprowadzą nas do nieba (jeśli im pozwolimy) 
 Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do posługi, posłanymi na 
pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? (List do Hebrajczyków 1,14). 
  
Nasi aniołowie stróże bronią nas od zła, towarzyszą nam w modlitwie, naprowadza-
ją nas na dobrą ścieżkę i reprezentują samego Boga. Są oni w stanie wpływać na 
nasze zmysły i wyobrażenia, ale nie na naszą wolę. Nie mogą dokonywać za nas 
wyboru, ale w każdy możliwy sposób zachęcają, by wybierać to, co prawdziwe, do-
bre i piękne. 

www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/ 



 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

♦ Zapraszam na Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 16.30.  

♦ Rozpoczynamy 6. Tydzień Wielkanocny. W poniedziałek, wtorek i środę 

przypadają Dni Krzyżowe. Są to dni modlitw o dobre urodzaje, za cierpią-

cych głód, błagamy o błogosławieństwo Boże w każdej ludzkiej pracy. Dni 

Krzyżowe nawiązują do zbliżającej się Uroczystości Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Zapraszam do udziału w procesjach błagalnych wszystkich pa-

rafian, w tym młodzież i dzieci. 

W poniedziałek o godz. 17.30 gromadzimy się przy Krzyżu przy ul. Ks. 

Mendego; 

We wtorek przy Krzyżu przy ul. Pszczyńskiej; 

W środę przy Krzyżu Misyjnym. 

♦ Dzisiaj diakoni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego rozpoczy-

nają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu, które odbędą się 10 maja  

o godz. 10.00 w katedrze. Polecamy ich  modlitwom wszystkich wiernych.  

♦ Od piątku rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego.  

♦ W niedzielę - 13 maja - przypada rocznica objawienia Matki Bożej w Fati-

mie. Msza św. odprawiona zostanie o godz. 1900. Po Mszy św. nabożeń-

stwo z procesją wokół kościoła. Proszę przynieść świece.  

♦ Codziennie okazja do Spowiedzi św.  

♦ W Gościu Niedzielnym: 

•  Alfie jeden z nas. Mnóstwo pytań, jeszcze więcej łez i poczucie absurdu - 

o najsmutniejszym wyroku ostatnich lat i o bezbronnej istocie, chłopczyku 

Alfiem, którego historia zjednoczyła w modlitwie ludzi na całym świecie. 

Ponadto w Gościu: 

• „nie o prezenty tu chodzi”. Znane osoby opowiadają jak przygotowywały 

swoje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, 

• w ramach rozpoczynającego się w „Gościu” cyklu, „Ojcowie Niepodległo-

ści”, prezentujemy postać Wojciecha Korfantego. 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Se-

minarium Duchowne. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

 

   



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 7 do 13 maja 2018 r. 

7 V 
Poniedziałek 

Dni Krzyżowe 

g.1730 

 

g.1800 

Procesja Dni Krzyżowych (Krzyż przy ul. ks. Mendego) 

i Nabożeństwo majowe  

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

8 V 
Wtorek 

 

Uroczystość 

św. Stanisława 

gł. patrona Polski 

 

Dni Krzyżowe 

g. 700 

 

 

g.1730 

 

g.1800 

- Za ++ Franciszkę i Alojzego Bubała oraz z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże 

i zdrowie 

Procesja Dni Krzyżowych (Krzyż przy ul. Pszczyńskiej) 

i Nabożeństwo majowe  

- Za + Alojzego Niedurny w dniu urodzin  

9 V 
Środa 

 

Dni Krzyżowe 

g. 800 

 

 

g.1730 

 

g.1800 

Msza św. szkolna 

- Za ++ rodziców Angelę i Jana Kancy, Łucję i Brunona 

Pucka 

Procesja Dni Krzyżowych (Krzyż Misyjny)  

i Nabożeństwo majowe  

- Za + Jadwigę Górecko w rocznicę śmierci 

10 V 
Czwartek 

g. 1730 

g.1800 

Nabożeństwo majowe  

-  Za + Czesława Fojt w dniu urodzin      

11 V 
Piątek 

 

1. dzień nowenny do 

Ducha św.  

g. 1730 

g.1800 

Nabożeństwo majowe  

- W intencji młodzieży 

12 V 
Sobota 

Wsp. św. Pankrace-

go męcz.  oraz  

św. św. Nereusza  

i Achillesa 

 

2. dzień nowenny do 

Ducha św.  

g. 700 

 

 

g. 1730 

g.1800 

- Z prośbą o opiekę Bożą i Matki Najświętszej oraz  

o zdrowie i dary Ducha św. dla Doroty Nieścierowicz  

w 30. rocznicę urodzin 

Nabożeństwo majowe  

- Za + Helmuta Derner w 7. rocznicę śmierci oraz rodziców 

z obu stron 

13 V 
 

Uroczystość 

Wniebowstąpie-

nia Pańskiego  
 

3. dzień nowenny do 

Ducha św.  

 
Rocznica Objawień 

Matki Bożej  

w Fatimie 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

g.1900 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jerzego Grzywocz oraz pokrewieństwo 

- Za + Zenonę Michalską w 1. rocznicę śmierci 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej 

z podziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie 

za grzechy, za Ojca św., duszpasterzy, rodziny, dzieci 

Pierwszokomunijne, chorych, o pokój na świecie oraz w in-

tencjach czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej - od ofiarodaw-

ców                                      Procesja ze świecami 


