
 

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 

Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które 

się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy 

zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali 

wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 

pod niebem. Kiedy więc powstał ten szum, tłum 

zgromadził się i zdumiał, bo każdy słyszał, jak przemawiali 

w jego własnym języku. Byli zaskoczeni, dziwili się i pytali: 

Czy ci wszyscy, którzy przemawiają nie są Galilejczykami? 

Jak więc każdy z nas słyszy swoją mowę ojczystą? 

Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, 

Pamfilii, Egiptu, tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 

prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła 

Boga. Wszyscy byli zaskoczeni i nie wiedzieli co myśleć. Mówili jeden do drugiego: Co to 

może znaczyć? Inni natomiast drwili: Upili się młodym winem.”  

(Dz. 2, 1-13)  

 

HARMONOGRAM* MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU 

MAJ 2021R. 
 

02.05.2021r. Niedziela 

ON-LINE  godz. 10:00 – Msza św. za śp. Stanisława Kmieć (3) zam. Żona i Córka  

z Rodziną; Msza św. za śp. śp. Marię i Stefana Bochenek  

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Andrzeja Szczepańskiego zam. Żona Alina i Siostra 

Urszula z Rodzinami 
 

03.05.2021r. Poniedziałek 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Zdzisława Ligęzę (ur.) zam. Żona z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Czesławę Nowak zam. Sąsiedzi z ul. Szopena oraz 

Chrześnica Edyta Swoboda z Rodziną 
 

08.05.2021r. Sobota 

godz. 16:00 – Msza św. o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Otylii Łabuz (90 ur.) 

zam. Córki i Wnuczki z Rodzinami 

 



 

 

09.05.2021r. Niedziela 

ON-LINE  godz. 10:00 – Msza św. za śp. Aleksandra Skoczek (19)  

zam. Żona z Rodziną  

godz. 11:00 – Msza św. za śp. śp. Stanisława i Zofię Nowak (imieninowe)  

zam. Córki z Rodzinami 

 

16.05.2021r. Niedziela 

ON-LINE  godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. Zygmunta (20) i Bronisławę (4) 

Jareckich zam. Córki i Syn z Rodzinami  

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Annę Jeż (ur.) zam. Bratowa Aldona z Rodziną 

 

23.05.2021r. Niedziela 

godz. 10:30 – I Komunia Święta – grupa I 

godz. 12:00 – I Komunia Święta – grupa II 

 

30.05.2021r. Niedziela 

ON-LINE  godz. 10:00 – Msza św. o Boże błogosławieństwo i zdrowie  

dla Ireny i Bolesława Dejworek  

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Janinę Furgalską zam. Syn Adam z Rodziną 

godz. 12:00 – Msza św. za śp. Krystynę Krawczyk zam. Siostra Alina Szaleniec  

z Rodziną 

 

 

W pozostałe dni poza powyższym kalendarzem Msze Św. zgodnie z ogłoszeniami 

bieżącymi. 

Serdecznie pozdrawiam w Panu Naszym Jezusie Chrystusie - Szczęść Boże 

*Harmonogram tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny Parafii. 

 


