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Co roku 24 maja w naszym ko ściele parafialnym  
odbywa si ę Wieczna Adoracja 

 
 Jest to nieprzerwana adoracja wystawionego Najświętszego Sakra-
mentu oddawana przez osoby lub wspólnoty religijne w obrębie diecezji. 
Zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu pojawił się w Katedrze Me-
diolańskiej na początku XVI wieku. Wraz z upływem czasu objął swoim 
zasięgiem całe miasto Mediolan. Stamtąd adora-
cja wieczysta została przeniesiona do Rzymu 
przez Filipa Nereusza w 1548. Została oficjalnie 
wprowadzona do kościołów rzymskich przez pa-
pieża Klemensa VIII. Z upływem czasu w kościo-
łach pojawiły się adoracje, które trwały przez cały 
rok (adoracje wieczyste). Zwyczaj ten z Rzymu 
przeniósł się do Europy - w Polsce wzmianki  
o pierwszych wieczystych adoracjach datuje się 
na okres XVIII wieku. Prócz organizowanej w ra-
mach diecezji wieczystej adoracji - wieczysta ad-
oracja odbywa się również w wybranych kapli-
cach w trybie ciągłym. Można w niej uczestniczyć 
on-line. 

 
Znajd źmy czas dla Chrystusa,  

który b ędzie na nas czekał w czasie  
 corocznej parafialnej Wiecznej Adoracji.  

 



WIECZNA ADORACJA     24 maja 2018r. 
900      Msza św. 
Po Mszy św. wystawienie Naj świętszego Sakramentu - do godz. 10 00 
adoruj ą wszyscy obecni w ko ściele 
1000    Zespół Charytatywny  
1100    Czciciele Serca Pana Jezusa  
1200    Bractwo Żywego Ró żańca 
1300    Emeryci, chorzy oraz czciciele Miłosierdzie Bo żego 
1400    Matki 
1500     Parafianie posiadaj ący wolny czas  

1600    Dzieci szkolne 
1630    Młodzie ż i mężczyźni 
1730    Nabożeństwo majowe i zako ńczenie Adoracji 
1800     Msza św. 
 
 

Modlitwa w czasie adoracji 
Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony  
w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam 
Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w któ-
rych mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci 
i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi  
o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta 
Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone 
wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe 
swe dobro, a serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój  
i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje 
sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od 
stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca,  
w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło 
Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego pozna-
wania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja 
czerpie życie wiekuiste. Amen.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
● Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha św. Jest to święto dopełnienia Ta-
jemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie Kościoła. Wierni mogą uzy-
skać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu Przybądź Duchu Stworzycie-
lu i spełnienie zwykłych warunków odpustu. 
● Dzisiaj w katowickiej katedrze o godz. 12.00 Msza św. w intencji małżonków prze-
żywających jubileusze małżeńskie. 
● Zapraszam na nabożeństwo majowe dziś i jutro o godz. 16.30, w pozostałe dni 
tygodnia o 17.30. 
● W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny 
Dzień Chorych. 
● Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. Jest to czas 
„wzrostu Kościoła” kiedy karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią, wypełniając 
swoje obowiązki i praktykując miłość, Lud Boży pielgrzymuje do swojego ostatecz-
nego celu. 
● W czwartek 24 maja obchodzić będziemy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy o modlitwie za powołanych i o nowe powołania 
kapłańskie, misyjne i zakonne. W ten dzień przypada w naszej parafii Wieczna Ad-
oracja. Jej plan znajduje się w gablotce i Informatorze. Znajdźmy chwilę czasu dla 
Jezusa Eucharystycznego. 
● W sobotę 26 maja obchodzić będziemy Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwie  
o naszych matkach, zarówno żyjących, jak  i zmarłych.  
● W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się 
czas Spowiedzi św. i Komunii św. Wielkanocnej. 
● Zapraszam mężów i młodzieńców naszej parafii w przyszłą niedzielę 27 maja na 
pielgrzymkę do Matki Boskiej Piekarskiej.  
● Trasa Bożego Ciała w bieżącym roku przebiegać będzie następująco: ul. Obroń-
ców Westerplatte, ul. Malwową, ul. Ks. Mendego do kościoła. Msza św. na zakoń-
czenie procesji w Kościele. 
● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 
● Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Matki Boskiej Częstochowskiej. Zgłosze-
nia przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej.  
● W „Gościu Niedzielnym”: 
Dokąd zmierza Europa? 
- czyli o powrocie do pogaństwa i człowieku, który nie jest Bogiem. 
Ponadto w „Gościu ...” 
- Jesteśmy już po kilku niedzielach bez handlu. Jak Polacy oceniają tę zmianę? 
- Rozmowa z o. Maciejem Szczęsnym m.in. o tym, że Bóg kocha również 
grzeszników 
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 
Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.  
● Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie w dniu 22 maja od godz. 15.00 do 
18.00 - ul. Tyska 28 - gospodarstwo Państwa Kurpanik. 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 21 do 27 maja 2018 r. 

21 V 
Poniedziałek 

 
ŚWIĘTO N M P 

MATKI  
KOŚCIOŁA 
Misyjny Dzień  

Chorych 

g. 700 

g.1630 

g.1700 

g.1900 

- Za + Kazimierę Dereń od członków Bractwa Żywego Różańca 
Nabożeństwo majowe 
- Za + Łucję Mucha w rocznicę śmierci oraz męża Ernesta 
- Za + Erwina Uliczka w 1. rocznicę śmierci 

22 V 
Wtorek 

Wsp. św. Rity  
z Cascia, zak., 
św.św. męcz. 

Krzysztofa Magalla-
nesa, prezb. i tow. 

g. 1100 

g. 1730 

g.1800 

Pogrzeb + Haliny Topór (w kościele) 
Nabożeństwo majowe 
- Za + Jerzego Niedurnego w 5. rocznicę śmierci 

23 V 
Środa 

 

g. 800 

 

g. 1730 

g.1800 

Msza św. szkolna  
- Za + Emilię Brzęk w dniu urodzin 

Nabożeństwo majowe 
- Za ++ Fryderyka i Marię Jonecko oraz brata Franciszka 

24 V 
Czwartek 

 
Święto  
Jezusa  

Chrystusa  
Najwyższego  
i Wiecznego  

Kapłana 

 
g. 900 

 

 

g. 1730 

g.1800 

WIECZNA  ADORACJA 
- Dziękczynno-błagalna w intencji Marty oraz za + męża Albina, ro-
dziców oraz teściów 
Wystawienie Naj świętszego Sakramentu i całodzienna Adoracja 
Zakończenie Adoracji i Nabo żeństwo majowe 
- Za ++ rodziców Józefa i Marcelinę Fojt, siostry: Jadwigę, Emilię, 
Martę, Pelagię oraz braci: Alojzego, Czesława i Antoniego 

25 V 
Piątek  

Wspomnienie 
 św. Bedy  

Czcigodnego, 
prezb. i doktora  

g.1730 

g.1800 
Nabożeństwo majowe 
- Za + Stanisława Marek w rocznicę śmierci 
 

  

26 V 
Sobota  

Wsp. św. Filipa 
Nereusza,  

prezb.  

g.1730 

g.1800 
Nabożeństwo majowe 
- Za ++ ks. Pawła Topór, Halinę i Alojzego Topór, rodziców Jana  
i Elżbietę 

27 V 
NIEDZIELA 

 

UROCZY-

STOŚĆ  
NAJŚWIĘT-

SZEJ TRÓJCY 
 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki  ku czci Matki Bożej 
- Za + Martę Suski zd. Krawczyk w dniu urodzin od rodziców i brata 
- Za dziecko przyniesione do chrztu - Stanisława Respondka i za 
roczne dziecko - Pawła Kostorza, za rodziców oraz chrzestnych 

Nabożeństwo majowe  
- Za + Barbarę Burda 


