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1. Dzisiejszą niedzielę obchodzimy jako Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma
Świętego - Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Dzisiaj
przed nieszporami o godz. 16.00 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem
wiary, nadziei i miłości na podstawie Listu do Galatów. Zapraszamy.
2. W ubiegłą niedzielę zbiórka na rodzinę w Syrii wyniosła 2100 zł. Bóg zapłać Parafialnemu
Zespołowi Caritas i wszystkim ofiarodawcom.
3. Za tydzień w niedzielę Dobrego Pasterza o godz. 11.30 będziemy przeżywali uroczystość
Wczesnej Komunii św.
4. W poniedziałek obchodzimy Święto św. Józefa Rzemieślnika, a w środę Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 maja Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00
i 17.00, nabożeństwo majowe z odnowieniem Milenijnego aktu oddania Polski o 16.30.
5. Jutro rozpoczynamy miesiąc maj. W roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie
Maryja zaprasza nas: dzieci, młodzież dorosłych do udziału w nabożeństwach
majowych, które odprawiamy od poniedziałku do czwartku i w soboty o godz. 17.30,
w piątki po Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele o 16.30. Dzieci podczas nabożeństw będą
otrzymywały materiały związane w objawieniami fatimskimi.
6. Na rozpoczęcie obchodów 100. rocz. objawień fatimskich w niedzielę, 14 maja podczas
Mszy św. o godz. 11.30 zostanie poświęcona figurka Matki Bożej Fatimskiej, która
w tym dniu rozpocznie peregrynację w rodzinach naszej parafii. Rodziny, które chcą
gościć figurę przez całą dobę mogą od dziś zapisywać się w zakrystii lub przy furcie,
podając termin przyjęcia figury. Każde przekazanie będzie związane z uczestnictwem
rodziny we Mszy św. wieczornej, w czasie której będziemy modlić się za rodzinę aktualnie
odbierającą figurę.
Figurę Maryi Fatimskiej (po wcześniejszym ustaleniu terminu) może również przyjąć
rodzina spoza terenu naszej parafii. Oby każda rodzina otwarła drzwi swojego mieszkania
na Maryję w wizerunku fatimskim. Poprzez wspólną, rodzinną modlitwę różańcową przed
tym świętym wizerunkiem Maryja chce wprowadzić w nasze życie Jezusa, a On naszym
wspólnotom pragnie błogosławić i uświęcać je, czyniąc z każdej rodziny domowy Kościół.
W ten sposób będziemy modlić się za naszą parafialną rodzinę, aby czas peregrynacji był
okresem odnowy duchowej i umocnienia wiary, a dzieło budowy nowej świątyni i klasztoru
jeszcze bardziej nas zjednoczyło.
7. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
8. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
9. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii. Przypominamy o możliwości przyjmowania komunii
św. zanoszonej przez szafarzy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30.
10. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od godz. 16.30. O godz. 17.00. Msza św. Ipiątkowa z udziałem dzieci. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od

godz. 18.00 i na Mszę św. I-piątkową o godz. 18.30. Po tej Mszy św. odbędzie się
modlitewny wieczór uwielbienia.
11. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, nabożeństwo w ramach
praktyk pięciu I sobót miesiąca (o które również prosiła Maryja w Fatimie) i spotkanie
wielkanocne Żywego Różańca w domu parafialnym. O 17.30 nabożeństwo majowe, Msza
św. w porządku niedzielnym. Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o godz. 21.00.
12. Na pielgrzymkę do Turzy Śl., Bujakowa i Pszowa 27 maja został zamówiony drugi
autokar. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. Zapisy przy furcie do końca tygodnia.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.

Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne
podziękowania „Bóg zapłać”. Niech Maryja Patronka tego miesiąca gromadzi
nas jak najliczniej u Swojego Syna.
Intencje modlitwy na maj 2017
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania,
sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.
Intencja własna: Za wszystkie matki naszej parafii, aby jak Maryja pielęgnowały dar
macierzyństwa i prowadziły swoje dzieci do Boga oraz za ojców, aby ich wiara była na wzór

wiary św. Józefa.
III Niedziela Wielkanocna – 30.04
7.00 Za ++ Zofię RZYCHOŃ, męża Rufina, syna Grzegorza i rodziców.
8.30 W int. Danuty z ok. ur. oraz całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie.
10.00 Do Bożego Miłosierdzia w int. o. Maksymina z ok. 2. rocz. święceń kapłańskich
z prośbą o Boże błog. i opiekę Maryi – int. od Margaretki.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 Za + Lidię PACIOREK w 10. rocz. śm.
Poniedziałek – święto św. Józefa, Rzemieślnika – 1.05
7.00 Za ++ Annę i Konrada MANIA.
18.00 W int. Marcina z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla
całej rodziny.
Wtorek – wspom. św. Atanazego, bpa i dK – 2. 05
7.00 W int. Marii SABLIK z prośbą o zdrowie.
18.00 Za + Mariannę WACZYŃSKĄ.
Środa – Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski – 3.05
7.00 Za ++ Stefana CIWIS, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Za ++ Agnieszkę BOREK w 14. rocz. śm. i pokrewieństwo z obu stron,
11.00 Za ++ Marię i Stanisławę HARTL.
17.00 Za ++ braci Stanisława, Mariana i Stefana RĘCZKOWSKICH.
Czwartek – wspom. św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji – 4.05
7.00 Za + Jana MAROŃ w 1. rocz. śm.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, krewnych i dobrodziejów oraz o nowe powołania
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do życia kapłańskiego i zakonnego.
Piątek – 5.05
Za + Barbarę RIEDEL – int. od brata z rodziną.
Za + Bronisława KUDEŁKO.
W int. Wioletty z ok. 17. rocz. ur.
Sobota – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba – 6.05
Za + Barbarę RIEDEL – int. od siostry z rodziną.
W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wspólnoty Żyw. Różańca.
Za ++ Annę, Józefa DYRDA, ich rodziców oraz z rodzin DYRDA i DUDEK.
IV Niedziela Wielkanocna – 7.05
Za ++ Stanisławę i Feliksa PIECHOTA oraz z z rodziny.
Za + Mariannę WACZYŃSKĄ w 2. rocz. śm.
Za ++ Genowefę i Stanisława JASIŃSKICH.
UROCZYSTOŚĆ WCZESNEJ KOMUNII ŚW.
Za + Czesława PARUCH w 2. rocz. śm.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska
za ++ + Paweła Pająka (od 4.05. –do 2.06.2017)
oraz Msza św. do Chórów Anielskich
w pewnej intencji (od 1. do 30.05.2017)
Myśl św. Brata Alberta
"Jaka modlitwa taka doskonałość,
jaka modlitwa taki dzień cały.
Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą.
Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz.
Bez modlitwy niepodobna wytrwać w powołaniu.."

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 24,13 - 35)
Zawiedzione nadzieje
Rozczarowani uczniowie mówią: A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela. Jezus
zawiódł ich nadzieje. Nie wygnał Rzymian i nie przywrócił Izraelowi utraconej potęgi. Nie
odnowił tego, co na skutek grzechu ludu i jego przywódców popadło w ruinę. Czy jednak
rzeczywiście? A może w swojej ślepocie ci, którzy oczekiwali doczesnego zbawienia, nie
potrafili dostrzec, że Bóg nieskończenie przekroczył ich oczekiwania i odnowił wszystko to, co
na skutek grzechu pierwszych ludzi zostało zniszczone? Zamiast przywracać królestwo Izraela,
zawarł w sobie wieczne przymierze pokoju, które już nigdy nie zostanie
złamane. Swoim zbawieniem ogarnął cały świat i wszystkich ludzi,
przywracając harmonię w sposób pełniejszy niż ten, który istniał na początku.
Bóg stał się człowiekiem, wynosząc w ten sposób ludzi do komunii w samym
Bogu. Czy taką odbudowę rzeczywistości można uznać za zawiedzione
nadzieje?
Panie Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją. Pomóż nam niestrudzenie ufać Tobie w momentach
zwątpienia i rozczarowania.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

„WEŹ I CZYTAJ”
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego
30 kwietnia odbywa się, organizowany po raz pierwszy, Narodowy
Dzień Czytania Pisma Świętego. To ogólnopolska inicjatywa
Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar
i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej
refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku
będą to cytaty z "Listu św. Pawła do Galatów". Hasło wydarzenia
brzmi: "Weź i czytaj!". Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma
Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego
głównym celem jest, jak zaznacząją organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego.
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod
kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego
czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę.
www.biblista.pl

100-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE
Kanonizacja Hiacynty i Franciszka Marto będzie miała miejsce 13 maja
w Fatimie – postanowiono podczas konsystorza w sprawie kanonizacji,
któremu
przewodniczył
papież
Franciszek.
Franciszek Marto (1908-1919) i jego
siostra Hiacynta Marto (1910-1920)
zostali
ogłoszeni
błogosławionymi
w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II.
Obecnie trwa proces beatyfikacyjny
trzeciej uczestniczki objawień Maryjnych sprzed stu
laty, s. Łucji Dos Santos (1907-2005).
http://papiez.wiara.pl/

Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie
W czasie objawień Matki Bożej Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli 10, 9 i 7 lat.
Dzieci te mieszkały w Aljustrel, wiosce w parafii Fatima. Objawienia miały miejsce w małym
gospodarstwie należącym do rodziców Łucji, zwanym Cova da Iria, jakieś 2,5 km od Fatimy
w kierunku Leirii. Matka Boża ukazała się nad krzewem zwanym ilex, karłowatą odmianą
dębu, mającym około 1 metra wysokości. Franciszek mógł tylko widzieć Matkę Bożą, nie mógł
Jej jednak słyszeć. Hiacynta widziała i słyszała Ją. Natomiast Łucja widziała i słyszała Matkę
Bożą oraz rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około
południa. Pierwsze objawienie - 13 maja, drugie – 13 czerwca,
trzecie - 13 lipca, czwarte - 19 sierpnia, piąte – 13 września,
szóste i ostatnie objawienie 13 października 1917 r.

Objawienia Anioła Portugalii - przygotowanie
do objawień Matki Bożej
Przed objawieniami Matki Bożej Łucja, Franciszek i Hiacynta mieli
trzy wizje Anioła Portugalii, zwanego również Aniołem Pokoju.
Pierwsze zjawienie się Anioła nastąpiło wiosną lub latem 1916 roku
w grocie na wzgórzu Cabeço, niedaleko Aljustrel.
Drugie zjawienie miało miejsce w lecie 1916 roku w gospodarstwie
rodziców Łucji, ponad studnią, koło której dzieci się bawiły.

