
 
 
Wdzięczni jesteśmy  
Wdzięczni jesteśmy za skarb wiary w rodzinach , skarb podtrzymywany mo-
dlitwą przed krzyżem i przed wizerunkami Matki Najsw. Za to, że kolejne 
pokolenia na naszej ziemi obmywa woda chrztu łaską Bożego Miłosierdzia. 
Wdzięczni jesteśmy za radość dzieci I Komunijnych i za umocnienie darami 
Ducha sw. nwowobierzmowanych. 
Wdzięczni jesteśmy za trud rodziców, nauczycieli i kapłanów, za  starania o 
zgodę w rodzinach  i troskę o chorych i samotnych. 
Wspominam z wdzięcznością  40 rocznicę świeceń kapłańskich. 
Wspominamy  wraz z ks dziekanem Marcinem i ks. Sebastianem każde do-
bro, które wzrasta w naszych parafiach. 
Przychodzimy też, Najlepsza Matko, aby  odnowić nasze zawierzenie. 
 5 lat temu tu słyszeliśmy: 
Twojej opieki wzywali nasi przodkowie. Świadkami ich zawierzenia są obra-
zy Maryi w naszych domach, są ołtarze, bractwa różańcowe, sodalicje  i 
sztandary w kościołach, są kapliczki przy drogach i miejsca pątnicze. 
Przodkowie  klękali przed Twymi wizerunkami i pielgrzymowali do miejsc 
sławnych Twoimi łaskami. Nasze pokolenie pragnie iść tą drogą i wzorem 
Ojców  pragnie Ciebie wybierać za Przewodniczkę , za Nauczycielkę za Mat-
kę. Pragniemy, by kolejne pokolenia stawały pod Maryjnymi znakami i sztan-
darami. A ty Matko, która znasz nasze słabości – z Dziećmi Twymi bądź i do 
Syna Swego nas prowadź. 
Prosimy więc dziś na nowo:  
Matko! Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas. 
W Kanie Galilejskiej powiedziałaś: Czyńcie wszystko co wam mówi Syn. – 
Dopomóż by te słowa usłyszała każda współczesna rodzina. 
Dopomóż  by nasze rodziny trwały w świętej sakramentalnej wspólnocie z 
Chrystusem – tu na ojczystej ziemi i daleko od domu gdzie wielu musi szukać 
pracy i chleba. By młodzi szukali Chrystusa, by zapraszali Go na swoje wese-
le i doświadczali Jego miłości. 
Wypraszaj rodzinom  odwagę i wielkoduszność w przyjmowaniu każdego 
dziecka, które Bóg posyła na świat . Niech nasze rodziny będą na wzór Świę-
tej  Rodziny . 
Wstawiaj się za nami, aby nasze rodziny i Parafie stanowiły żyzną glebę dla 
ziarna powołań duchownych. Niech będą ziemią kapłańską , ziemią błogosła-
wioną owocami współdziałania pasterzy i ludu kapłańskiego. 
Królowo ognisk rodzinnych, przyjdź i drogę wskaż. 
Polecamy ci Matko szczególnie cierpiących i zagubionych. Ratuj, każdego. 
W Roku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie dodajmy  prośbę za mło-
dych całego świata: Dzieciom i Młodzieży wskaż jak żyć należy - Panno Ma-
ryjo! I zawsze:  do Syna swego nas prowadź.  Amen. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Prz 8,22-31; Mądrość Boża 
Ref: JAK JEST PRZEDZIWNE IMIĘ TWOJE, PANIE 
2/ Rz 5, 1-5; Pokój z Bogiem przez Jezusa w Duchu św. 
3/ J 16,12-15; Duch św. nas poucza 

 



1/ Z okazji 25 lecia naszej Gminy, o opiekę Bożą dla Mieszkańców za 
wstawiennictwem św. Józefa i św. Medarda. (TD) 
2/ Za + matkę Marię Plewnia (w r. ur.);  
PROCESJA 

7.00 
18.00 

17.30 
18.00 

// 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE; 1/ Za + męża Edwarda Budzisz, ro-
dziców, 4 braci, teściów, szwagierkę Krystynę i jej męża, ++ z rodzin 
Budzisz, Zellner, Poloczek. 
2/ Za ++ rodziców Zofię i Wincentego Plata, teściów Katarzynę i 
Grzegorza Mizyn, brata Stanisława Plata, siostrę Zofię, 2 siostrzeń-
ców, 7 szw., 2 bratowe. 

23.05.2016   

MSZE ŚWIĘTE 22.05: 7.30 I 10.30 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
1/ Za + męża i ojca Wiktora Sier, ++ z rodziny Sier, Szyguła. 
2/ Za + męża Jana Dyląg, rodziców, teściów, siostrę Annę Breguła, 
brata Krystiana, bratową Hildegardę, ++ bratanków Ryszarda i ks. 
Krystiana, ++ z rodzin Dyląg, Kampa, Gad. 

 24.05.2016 

18.15 
28.05.2016 

Za ++ rodziców Walerię i Pawła Majnert, rodzeństwo:  
Rudolfa, Karola, Helenę i Hildegardę, 3 szw. 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
Za + Elżbietę (1 r.), Jana, Tomasza Krzanowskich, o dar zycia w. 

 25.05.2016;  
7.00 

 
17.30 

Za + matkę  Wandę Nowak (1 r.), ojca Józefa, pokr. z 2 stron. 
Za + Romualda Brudzińskiego  
(od szwagierki Haliny) 
PROCESJA 

7.00 
9.00 

 

Za + ks. Leonarda Stroki 
1/Za Parafian i za Matki 
2/  Za ++ rodziców Natalię i Jana Nocoń, brata Zenona,  
chrzestną Irenę. 

 26.05.2016, BOŻE CIAŁO 

27.05.2016  (dyspensa od postu piątkowego) 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

17.30 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 

Za ++ matki Helgę i Krystynę, ojca Alfreda, brata Mariana, 
++ z rodzin Walos, Imiołczyk, Skrabania, Jonecko. 
Za + męża Władysława Barnuś, ++ rodziców Weronikę i 
Józefa Zduńczyk, braci Kazimierza i Ireneusza, siostrę Elż-
bietę, teściów Stanisławę i Franciszka, pokr. z 2 stron. 
NABOŻEŃSTWO; PROCESJA 
(o 15.00 - Chrzest) 

 IX ZW. 29.05.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe. 
2. W czwartek - Boże Ciało. Msze sw. O 7.00 i 9.00 (z procesją) 
   Dzieci zapraszamy do sypania kwiatów.  
   Dzieci Komunijne - w strojach uroczystych. 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , przygotowanie nabożeństw, ofiary  
4. Msze św można zamawiać w poniedziałek i wtorek po Mszy. 
 5. Zapowiedzi: Łukasz Breguła z Ziętka i Żaneta Posmyk z Kielczy (2) 
    Paweł Turyła z Tarn. Gór i Angelina Jędrzejewska z Kr. Młyna (2) 
6. Gość Niedzielny: Nasze DNA (5); Na czym polega miłosierdzie? (26);  

Areszt za Milenium (28); Grzechy Platformy (30); Święcenia ka-
płańskie w Gliwicach (I); Sylwetki nowych kapłanów (IV); Obraz 
MB z Lubecka (VII); O macierzyństwie (46); 800 lat klasztoru (70). 

 Spowiedź: poniedziałek I wtorek od 17.00 

Drodzy Pielgrzymi z Kotów i Krupskiego Młyna (Jasna G. 2016) 
Przybyliśmy złożyć  naszej Matce i Królowej pokłon wdzięczności. 
Parafianie z Kr. Młyna przybywają w imieniu rodziny parafialnej 20 raz. 
Przybywamy aby dziękować za doznaną opiekę. Przybywamy aby prosić o 
opiekę nad nami, naszymi rodzinami i naszymi parafiami. 
(dalej na s. 4) 

SPOTKANIA; Przygotowanie do Bierzmowania: II gim. w poniedziałek 
o godz. 16:30, I gim. w wtorek o godz. 16:30 

W poniedziałek o godz. 18:30 spotkanie dla kandydatek na marianki. 
Zbiórka dla kandydatów, ministrantów i marianek w środę o godz. 18:30 
Spotkanie dzieci komunijnych i chętne dziewczynki do sypania kwiatów 

na Boże Ciało w środę o 18:30 


