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1. Dziś przeżywamy w naszej parafii uroczystość Wczesnej Komunii św. Nabożeństwo
popołudniowe dla dzieci i gości o godz. 15.00, natomiast nabożeństwo majowe o godz.
16.30. Dziś również Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw
o Powołania. Przez cały tydzień modlimy się o powołania do służby Bożej. Na
zakończenie tego tygodnia będziemy przeżywali niedzielę powołaniową. W naszej parafii
będziemy gościć diakona oraz braci kleryków z naszego franciszkańskiego seminarium,
którzy przed kościołem będą prosić o ofiarę na Dom Formacji Początkowej w Katowicach
– Panewnikach.
2. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się dziś o godz. 14.30 w domu
parafialnym.
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiamy od poniedziałku
do czwartku i w soboty o godz. 17.30, w piątki po Mszy św. o 17.00, a w niedziele o 16.30.
4. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską – 100. rocznicę Jej
objawień w Fatimie oraz kolejną rocznicę zamachu na papieża św. Jana Pawła II. Z tej
okazji po nabożeństwie majowym o godz. 17.30 odbędzie się Msza św. w intencjach
zbiorowych, które można składać przy furcie, a następnie nabożeństwo fatimskie
zakończone procesją światła na placu kościelnym i apelem jasnogórskim. Prosimy zabrać
świece z osłonkami. Zapraszamy parafian do licznego udziału w tych nabożeństwach.
W tym szczególnym roku maryjnym zachęcamy do włączenia się we wspólnoty Żywego
Różańca, a także Dzieci Maryi, do modlitwy różańcowej w każdą sobotę (w tym roku na
sposób pokutny, tzn. z rękami wzniesionymi do góry), do nabożeństw wynagradzających
Niepokalanemu Sercu Maryi w każdą I sobotę miesiąca.
5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30 zostanie poświęcona figurka Matki
Bożej Fatimskiej, która w tym dniu rozpocznie peregrynację w rodzinach naszej parafii.
Trwają zapisy z podaniem terminu, w którym dana rodzina chce gościć figurę w swoim
domu przez całą dobę. Przekazywanie będzie się odbywało podczas 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.
6. Spotkanie młodzieży oazowej w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00.
7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o godz. 19.00.
8. Spotkanie rodzin Domowego Kościoła w piątek o godz. 17.30.
9. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych na pielgrzymkę do Turzy Śl., Bujakowa i Pszowa 27 maja.
W Roku Fatimskim i św. Br. Alberta zaplanowana jest pielgrzymka do pustelni św. Br.
Alberta i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w dn. 1 i 2 lipca. Zapisy i
zaliczka 50 zł. od jutra przy furcie.
10. 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 i św. Antoni wypraszają nam
potrzebne łaski w kolejnym tygodniu naszego życia.

IV Niedziela Wielkanocna (Niedziela Dobrego Pasterza) – 7.05
7.00 Za ++ Stanisławę i Feliksa PIECHOTA oraz z rodziny.
8.30 Za + Mariannę WACZYŃSKĄ w 2. rocz. śm.
10.00 Za ++ Genowefę i Stanisława JASIŃSKICH.
11.30 UROCZYSTOŚĆ WCZESNEJ KOMUNII ŚW.
17.00 Za + Czesława PARUCH w 2. rocz. śm.
Poniedziałek – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., głównego patrona Polski – 8.05
7.00 W int. Natalii GRZĄBA oraz rodziców Pawła i Magdaleny z prośbą o Boże błog.
18.00 Za ++ Michalinę BRODACKĄ, jej rodzeństwo, rodziców i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 Za + Jadwigę URBAN w 30. dn. po śm.
Wtorek – 9. 05
7.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA – int. od braci Wiesława i Józefa z rodzinami.
18.00 Za ++ Janinę i Ryszarda POCHYLCZUK.
18.00 Za + Ryszarda GERBER – int. od sąsiadów.
Środa – 10.05
7.00 W int. syna Krzysztofa z ok. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i św. Antoniego.
18.00 Za ++ Marię GODZIEK w 5. rocz. śm., męża Piotra, rodziców i rodzeństwo.
18.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA – int. od Stanisława HAJDY z rodziną.
Czwartek – 11.05
7.00 W int. O. Nereusza z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie,
światło Ducha Świętego.
18.00 Za + Ryszarda DYRNA we wspomn. ur.
18.00 W int. Anny i jej rodziców z prośbą o zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski.
Piątek – wspom. św. Leopolda Mandicia z Hercegnovi – 12.05
7.00 Za + Zbigniewa KUBIEŃ.
17.00 Za + Agnieszkę KANIA.
17.00 W int. Stefanii KOŁODZIEJ z ok. 85. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. i zdrowie.
Sobota – wspom. NMP Fatimskiej – 13.05
7.00 Za ++ Antoniego i Jacka GONIWIECHA.
14.00 Śl. rzym.: W int. nowożeńców Darii WOJTKOWSKIEJ i Marcina STRECKERA.
15.00 Msza św. chrzcielna.
18.00 W int. zbiorowej przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej.
V Niedziela Wielkanocna – 14.05
7.00 Za ++ Zofię i Stanisława BOMBOLEWSKICH oraz z rodziny.
8.30 Za + Danutę MIILLER we wspom. ur. oraz z ok. 5. rocz. śm.
10.00 Za + Stefana GAŁECKIEGO w 2. rocz. śm.
11.30 W intencji Parafian.
17.00 Za + Rufina KEMPSKIEGO we wspomn. ur.

W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska
za ++ + Pawła Pająka (od 4.05 – do 2.06.2017)
oraz Msza św. do Dworu Niebieskiego
w pewnej intencji (od 1 – 30.05.2017)
Myśl św. Brata Alberta
" Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy,
który ma w ręku wszystko,
aż do najdrobniejszych szczegółów.
Jak czego brakuje, to prosić i polecić Panu Jezusowi
i być najspokojniejszym, że On wszystkiemu zaradzi.”

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 10,1-10)
Głos Boga
Bóg zna nas wszystkich po imieniu. Dla Niego nie jesteśmy tłumem, każdy z nas jest odrębną
osobą. Choć po ludzku wydaje się nam to niemożliwe, to każdy jest Jego ukochanym
dzieckiem. Nasza miłość poddana jest ograniczeniom, dlatego nie jesteśmy w stanie tak kochać,
ale Jego miłość im nie podlega, dlatego każdy z nas może mieć w Nim specjalne miejsce. On
woła nas po imieniu, a naszym zadaniem jest rozpoznawać Jego głos. Owce znają głos swojego
pasterza. My też powinniśmy go znać, ale wygląda to bardzo różnie
w naszym życiu. On przemawia do nas na wiele sposobów. Naszym
zadaniem jest je odczytać. Jeden ze nich przybrał jednak bardzo konkretny
kształt i każdy z nas może Go w nim usłyszeć. Im częściej będziemy żywić
się Pismem Świętym, Jego słowem, tym lepiej poznamy Tego, który w niej
do nas przemawia.
Boże, Ty przemawiasz do nas za pośrednictwem Pisma Świętego. Umocnij nasze pragnienie
poznawania Ciebie, naucz nas odnajdywać Cię na jej kartach.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

Niedziela Dobrego Pasterza
Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał… J 15
DOBRY PASTERZ
Kiedy słyszymy słowa Jezusa: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
pasterz daje życie swoje za owce” zwykle nie od razu zdajemy sobie
sprawę ze znaczenia tych słów. Potrzeba jakiegoś życiowego
doświadczenia i pewnej dozy wyobraźni, aby dotarło do nas, kim chce
być i kim w istocie jest dla nas jest Jezus — Dobry Pasterz. Uświadomił mi to mój przyjaciel,
który miał okazję przez jedną noc wejść w rolę pasterza. Rzecz wydarzyła się w górach,
w miejscu odosobnionym. Niedaleko od przytulnej bacówki, w której mieszkał, na śródleśnej
polanie górale wypasali owce. Na noc zapędzali je do prostej zagrody, a sami udawali się na
spoczynek do szałasu. Od czasu do czasu nawiedzał ich niedźwiedź, który chciał porwać jakąś
owcę ze stada. Wówczas przy pomocy petard i bicia w patelnię odganiali go od zagrody. Mój
przyjaciel zaprzyjaźnił się z pasterzami. Któregoś razu poprosili go, aby przez jedną noc
zastąpił ich, pilnując owce. Zgodził się. W świetle dnia sprawa wyglądała prosto. Ale kiedy
pasterze odeszli i zapadła noc, nagle zdał sobie sprawę, że nie ma odwagi bronić owiec. Było

już jednak za późno. To doświadczenie pozwoliło mu jednak lepiej zrozumieć, co znaczą słowa
Jezusa „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. Słowa te nie
straciły na znaczeniu. Owcą, za którą Jezus oddał swe życie, jest każdy z nas. Miłość jaką nas
Jezus ogarnia jest tym „kamieniem węgielnym”, o którym wspomina św. Piotr Apostoł:
kamieniem, na którym można budować swe życie.
o. Marek Cul, dominikanin
„Dobrego pasterza! O, pasterza, który całkowicie odpowiada nakazom i pragnieniom Jezusa
Chrystusa! Oto największy skarb, jakiego dobry Bóg może użyczyć parafii” – w ten sposób
wołał w XIX wieku św. Jan Maria Vianney. Choć minęło kilkaset lat, wołanie to jest wciąż
żywe i aktualne. Może więc warto pomyśleć, co ja mogę zrobić, aby każdy kapłan był takim
pasterzem, o jakim mówi święty spowiednik z Ars? Zamiast czekać bezczynnie, mając
nadzieję, że w końcu taki się pojawi, każdy z nas może wziąć sprawy w swoje ręce i sięgnąć po
„najlepszą broń, jaką posiadamy”, czyli – według świętego Ojca Pio – po modlitwę.
ks. Jan Abrahamowicz

100-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE
13 maja 1917 r. dokonało się pierwsze
objawienie Matki Najświętszej w Fatimie.
Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie bójcie się, nic
złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić,
abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze.
W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was
pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić
pokój dla świata".
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice
fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat
temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło
wiele kontrowersji i legend, św. Jan Paweł II przedstawił
światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty
wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas
zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra
w Rzymie.
www.brewiarz.pl
O CZYM POWIADOMIŁA NAS MATKA BOŻA W FATIMIE?
Orędzie fatimskie wzywało i nadal wzywa nas do nawrócenia, modlitwy, pokuty
i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz otaczania miłością Ojca Świętego. To
jest prosta droga prowadząca do spotkania w wieczności z Bogiem i uniknięcia kary już za
życia, tu na ziemi, bo ludzkość – jak wielokrotnie powtórzyła Maryja – już zbyt mocno obraziła
Boga.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UŚMIECHNIJ SIĘ
W restauracji klient zamówił kotlet. Siedzi
***
pochylony nad talerzem i płacze. Podchodzi
Propozycja matrymonialna
zaintrygowany kelner i pyta:
Po Mszy św. niedzielnej kobieta krzyczy:
- Dlaczego pan płacze?
- Czy jest tu jakiś lekarz?
- Może moje łzy go przekonają
- Ja jestem lekarzem. Co się dzieje?
i zmięknie.
- Nie chciałby pan poznać mojej córki?

