
 

➢ Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy 
okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest prze-
znaczona na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  

 

---------------------- ---- -------------------------  ----------------------- --------------- --------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 

➢ Dzisiaj w niedzielę odbywają się wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Po każdej 
mszy można w Domku Maryi oddać swój głos. Na liście wyborczej znajdują się kandydaci w 
kolejności alfabetycznej. Można wybrać maksymalnie dwóch kandydatów stawiając w kratce 
przy ich nazwisku znak „X”. Do rady wchodzi dziesięć osób z największą liczbą głosów. 
➢ Także dzisiaj zapraszamy (zwłaszcza dzieci) po mszy o godz. 12.00 do oratorium na 

przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków” przygotowane przez rodziców z 
przedszkola sióstr służebniczek. 
➢ W poniedziałek 13 czerwca przypada dzień fatimski. Zapraszamy o godz. 19.00 na Mszę 

św. w int. Czcicieli MB Fatimskiej i na nabożeństwo połączone z procesją. Prosimy zabrać ze 
sobą świece. 
➢ We wtorek 14 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie rodziców młodzieży, która 

w przyszłym tygodniu przyjmie sakrament bierzmowania. Jednocześnie przypominamy, że sa-
krament ten udzieli w naszej Parafii bp. Marek Szkudło we wtorek 21 czerwca o godz. 16.00. 
Próby przed bierzmowaniem dla kandydatów w następującym terminie: w piątek 17 i w sobotę 
18 czerwca po mszy wieczornej. Sobotnia próba obowiązkowo ze świadkami bierzmowania. 
Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania w sobotę od godz. 16.00. Dziś kandydaci do bierz-
mowania z klas ósmych zostawiają swoje indeksy w zakrystii. 
➢ W środę po mszy wieczornej zapraszamy do Oratorium na Krąg Biblijny. 
➢ W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To dzień, 

kiedy dajemy świadectwo naszej wiary, uczestnicząc w procesji Bożego Ciała, która wyruszy z 
naszego kościoła po mszy o godz. 9.00 i udamy się ulicą Traugutta do I ołtarza przy PSP, 
następnie II ołtarz na piekarni Siedlaczek i ulicą Benedykta do III ołtarza na skrzyżowaniu z 
ulicą Strzody, następnie Plebiscytową do Groty Maryjnej do IV ołtarza. Po zakończeniu procesji 
msza w kościele. Zapraszamy do licznego udziału w procesji, panów do niesienia baldachimu, 
górników w mundurach, strojach ludowych, poczty sztandarowe, dzieci komunijne do sypania 
kwiatów, a mieszkańców ulic prosimy o udekorowanie okien. Już dziś dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie procesji i ołtarzy. Procesje teoforyczne wokół kościoła w 
oktawie Bożego Ciała będą miały miejsce w kolejnych dniach po wieczornej Mszy świętej. 
Dzieci zapraszamy także do sypania kwiatów na procesjach w tygodniu. 
➢ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca – zapraszamy rano na mszę o Miłosierdziu 

Bożym i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, a o godz. 15.00 na koronkę do Bożego Miło-
sierdzia.  Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą Róże różań-
cowe nr 21–25. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
Msza wieczorna w sobotę w intencji zmarłych zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, jest też 

Gość Extra oraz poradnik dla penitenta – czyli wszystko o spowiedzi. 
➢ Rozpoczynamy kolejny etap prac przy murze wokół kaplicy przedpogrzebowej. W ubie-

głym tygodniu zamówiliśmy w kamieniołomie tzw. „dziki kamień” do obłożenia elewacji muru 
od strony banku oraz kamienne czapy. Koszt materiałów wynosi ok. 30 tys. zł. Oprócz tego 
drugie tyle będzie kosztować robocizna. Prace rozpoczną się pod koniec wakacji, a do tego 
czasu będziemy gromadzić fundusze na ich pokrycie. Już dziś składamy serdeczne Bóg Za-
płać! za wszelkie ofiary na ten cel złożone. 
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c.d. ogłoszeń: 
➢ W gablotce znajduje się ogłoszenie o wykładzie organizowanym przez Stowarzyszenie 

Diabetyków 24 czerwca o 15.30 w oratorium. 
➢ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna rekrutację do nowego programu teleo-

pieki. Szczegóły znajdują się na ogłoszeniu w gablotce. 
➢ W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Helena Grzegorowska, Norbert Wilczok i Mariola 

Gburczyk. Wieczny odpoczynek… 
 

Słowo życia: 
12 czerwca 2022 –   Niedziela Trójcy Swiętej –  J16,12-15 
13 czerwca 2022 – Poniedziałek  - Mt5,38-42 

14 czerwca 2022 – Wtorek   - Mt5,43-48 
15 czerwca 2022 – Środa – Mt6,1-6.16-18 
16 czerwca 2022 – Czwartek    - Lk9,11b-17 
17 czerwca 2022 – Piątek   - Mt6,19-23 
18 czerwca 2022 – Sobota – Mt6,24-34 

 

 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚC NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                12.06.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Pawła Ryszkę i Józefa Jenczmionkę – dar od rodziny Tomanek.  
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii Piela z okazji 85 rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Mariusza Ferenc z okazji 
25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te  Deum. 

12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Rudolfa Kampik z okazji 90 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej  rodziny. Te Deum.   

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Tymoteusz Wowk, Amelia Grzęda  



18.00 Msza św. Za + Herberta Kieś w 4 rocznicę śmierci.  
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb i dK         13.06.2022r.  

6.30 Godzinki o  Najśw. Serca Pana Jezusa 
7.00 Msza św.  Za + brata Mariusza Musioł.    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  Za + Henryka Cebula w 10 rocznicę śmierci.     
18.00 Msza św.  W intencji Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego i Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek, oraz o rychłą kanonizację bł. Edmunda Bojanowskiego  
19.00 Msza św.  W intencji czcicieli MB Fatimskiej,         różaniec i procesja do Groty 

 

WTOREK – Wspomnienie bł. Michała Kozala bpa i męcz.                         14.06.2022 r.  

6.30 Godzinki o  Najśw. Serca Pana Jezusa 
7.00 Msza św. Za + Romana Maks – dar od rodziny Grywalskich.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Henryka Skupień, jego rodziców, teścia Henryka, teściów Krystynę 

i Jana, dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Marię i Jana Burda, syna Krystiana. 
2. Za + Stanisława Barnabas, żonę Agnieszkę.  
  

ŚRODA                                                                                                          15.06.2022 r.  

6.30 Godzinki o  Najśw. Serca Pana Jezusa  
7.00 Msza św. Za ++ Adelajdę i Rudolfa Milion w kolejną rocznicę śmierci.   
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Herberta i Bertę Zysk w kolejną rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1.  Za + Bernarda Fojcik w 1 rocznicę śmierci. 
2.  Za ++ rodziców Marię i Wojciecha Seman, oraz Marię i Ludwika Musioł. 

 

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA    16.06.2022 r.  

6.30  Godzinki o  Najśw. Serca Pana Jezusa 
7.00 Msza św. Za + Stanisława Koczy, żonę Annę.   
9.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Jezusa Eucharystycznego w intencji Parafian. 
2. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. proboszcza z 
okazji minionych urodzin i jubileuszu kapłańskiego – dar od grupy Seniora z Ora-
torium. 
                                         Procesja Teoforyczna do czterech ołtarzy. 

Ok. 
12.00  

 

Msza św. Za + Jana Dragon w 3 rocznicę śmierci. 

16.30 Msza św. Za + Mariana Bednarz we wspomnienie urodzin.    
18.00 Msza św. Za + Zofię Rochman w 1 rocznicę śmierci. 

  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.        17.06.2022 r.   

6.30 Godzinki o  Najśw. Serca Pana Jezusa 

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii z okazji 83 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Henryka i Marię Jurkowskich, ich rodziców, jego dwóch 

braci teściów 
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1.  Za + Mariolę Reinhold i za ++ dziadków. 
2.  Za + Marię Szkuta w 30 rocznicę śmierci. 
  

SOBOTA                                                                                                    18.06.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św.  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Gawron 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 21 – 
25 oraz Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + Annę Materzok we wspomnienie 90 rocznicy urodzin. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Miesięczna za ++ zalecanych   
2. Za + Pelagię Stęchły ++ mężów w kolejną rocznicę śmierci.    
 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                            19.06.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alojzego z okazji urodzin z podzięko-

waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty i Wiesława z okazji 10 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. probosz-
cza z okazji minionych urodzin i jubileuszu kapłańskiego – dar od Lektorów. 

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Amadeusza z okazji 30 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. 

14.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Donaty i Stanisława Suchodolskich z 
okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty z okazji 60 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum 

18.00 Msza św. Za ++ Amalię i Alfreda Janeta oraz ++ z rodziny Burda.  
 


