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1. Dziś, na zakończenie tygodnia modlitw o powołania do służby Bożej, przeżywamy niedzielę
powołaniową. W naszej parafii gościmy diakona o. Władysława oraz braci kleryków z naszego
franciszkańskiego seminarium, którzy przed kościołem proszą o ofiarę na Dom Formacji
Początkowej w Katowicach – Panewnikach.
2. Dziś też rozpoczyna się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach naszej
parafii. Przekazywanie będzie się odbywało podczas Mszy św. wieczornej w tygodniu, zaś
w niedziele podczas Mszy św. o godz. 10.00 lub11.30. W czasie tej Mszy będziemy modlić się
za rodzinę aktualnie odbierającą figurę. Natomiast w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz.
8.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji rodzin, które w minionym miesiącu przeżywały
peregrynację. W zakrystii można jeszcze się zapisać, podając termin przyjęcia Matki Bożej
w znaku fatimskim do swojego domu na całą dobę.
3. Za tydzień w niedzielę o godz. 11.30 w naszej parafii będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii św.
4. W tym roku, jak już informowaliśmy, ma się rozpocząć budowa naszego kościoła i klasztoru.
Tworzenie projektu, załatwianie spraw urzędowych, przygotowanie terenu budowy –
wg informacji o. Prowincjała - to prace wymagające dużych nakładów finansowych. Drodzy
Parafinie i Sympatycy, zwracamy się z prośba o ofiarę na budowę naszej nowej świątyni.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca kolekta będzie przeznaczona na ten cel. Ofiarę można
także przesłać na konto parafii. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu naszej Zakonnej Kurii,
a także Waszej ofiarności i pomocy, będziemy cieszyć się nowym, pięknym kościołem. Niech
nas wspiera w tym wspólnym dziele Boża Opatrzność, Maryja i nasz Patron św. Antoni. Bóg
zapłać za wszelkie dobro i zrozumienie.
5. Informujemy, iż Wasza hojność w akcji Rodzina Rodzinie pozwala nam zrezygnować
z kolejnej zbiórki przed kościołem oraz zaadoptować drugą rodzinę z Syrii i wspierać ją
duchowo i materialnie przez kolejne 6 miesięcy.
6. 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 godz. 17.00, a w niedziele o 16.30.
7. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się we wtorek o godz. 18.00.
8. W tym tygodniu nie ma kręgu biblijnego, najbliższy odbędzie się 23 maja o godz. 19.00.
9. Zapraszamy na Modlitwę Słowem Bożym w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele.
10. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego. O godz.
15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. O godz. 17.00 Msza
św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
11. W piątek rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętamy o nim w modlitwie.
12. W przyszłą niedzielę świętowanie jubileuszów małżeńskich w katedrze.
W najbliższych tygodniach – zgodnie z zasadami podanymi przez Kurię katowicką - zostanie
powołana Parafialna Rada Duszpasterska, ciało doradcze, które pod kierownictwem
proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga w działalności
duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Członkiem Rady Parafialnej może być wierny
zamieszkały na terenie parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością,
wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian. W skład Rady wchodzą
trzy grupy członków: z urzędu, mianowanych przez proboszcza oraz wybranych przez
parafian. Już od następnej niedzieli będziemy zgłaszać kandydatów do naszej Rady.
Prosimy o zastanowienie się i zaproponowanie w formie pisemnej kandydata bądź kandydatki,

włożenie kartki do koperty, zaklejenie jej i wrzucenie do skrzynki pod chórem. Z tych zgłoszeń
utworzona zostanie lista wyborcza kandydatów i podana do publicznej wiadomości
11 czerwca. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca.
Ważniejsze zasady i terminy podajemy w gablotce i w gazetce parafialnej.
13. 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 przy furcie do 15 czerwca. Koszt pielgrzymki 150 zł.
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.
W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności ś.p. Stanisława Miziołka, l. 81 z ul. Kuźnickiej
i ś.p. Anielę Pindel, l. 92 z ul. Cienistej. Wieczny odpoczynek…

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.
11.30 W int. Lucjana ŻURAWSKIEGO z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji.
17.00 Za + Rufina KEMPSKIEGO we wspomn. ur.
Poniedziałek – 15.05
7.00 Za ++ męża Mieczysława ŁUKASIK, rodziców Gertrudę i Pawła POLOCZEK.
18.00 W int. Chóru Parafialnego „Pokój i Dobro”
18.00 Za ++ Filipa BRODACKIEGO, rodzeństwo, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męcz., patrona Polski – 16. 05
7.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA – int. od brata Stefana i siostry Barbary z rodzinami oraz
od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00 W int. naszej Ojczyzny.
18.00 Za + Ireneusza SALETRA – int. od żony i teściów.
Środa – wspom. św. Paschalisa Baylona, zakonnika – 17.05
7.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA – int. od siostry Genowefy z rodziną.
18.00 Za ++ Henryka WITTOR, rodziców i braci.
18.00 Za + Helenę SKROBARCZYK we wspomn. 100. rocz. ur.
Czwartek – św. Feliksa z Cantalice, zakonnika – 18.05
7.00 Za ++ męża Stanisława i syna Wojciecha KOCOT.
18.00 Za + Herberta PISULSKIEGO w 3. rocz. śm..
18.00 Za ++ Zofię BRODACKĄ, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek – 19.05
7.00 Za + Feliksa PSZCZÓŁKA i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Władysława PŁASZEWSKIEGO, żonę Anielę, rodziców Weronikę
i Stanisława.
17.00 W int. Teresy, Wioletty, Marka i Tomasza z ok. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę
Maryi, Aniołów i Świętych.
Sobota – wspom. św. Bernardyna ze Sieny, prezb. – 20.05
7.00 Za ++ Krystynę STRECKER w 1. rocz. śm. oraz z rodziny.
18.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa oraz brata Zygmunta HAFTARCZYKÓW.
18.00 Za ++ Annę i Józefa JANYSZEK i rodziców z obu stron.
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VI Niedziela Wielkanocna – 21.05
Za ++ Grzegorza RZYCHOŃ oraz rodziców.
Za ++ Teofila i Hildegardę GÓRECKICH oraz z pokrewieństwa z obu stron.
W int. Mariana NOWAKA z ok. 60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Solenizanta, dzieci i wnuków.
Uroczystość I Komunii św.
Za ++ z rodzin OSMAN, BORYSIUK i DOLINKIEWICZ.
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
"Dopuszcza Pan Bóg złe,
ażeby je w dobre przemieniał,
niech będzie zawsze uwielbiony.”

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 14,1-12)
Domownicy Boga
Święty Paweł w Liście do Filipian pisze: Nasza [...] ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20). Jezus
natomiast zapewnia w dzisiejszej Ewangelii, że dla każdego z nas przygotuje w niej
mieszkanie. Jesteśmy więc współobywatelami na równi ze świętymi i domownikami Boga (Ef
2, 19). Zostaliśmy obdarzeni niesamowitą godnością. Bóg dał nam udział w swoim życiu. Jezus
jest tym, który wprowadza nas do tego życia, gdyż On jest drogą i prawdą, i życiem. Naszym
zadaniem jest kroczyć za Nim i wierzyć w to, że wypełni On to, co
zapowiedział. Jako domownicy Boga nie musimy obawiać się niczego, gdyż
On stanął po naszej stronie. Wiara, którą pragnie w nas pogłębiać, wyda
swoje owoce. Choć często powątpiewamy w siłę swojej wiary, pamiętajmy,
że On jest jej gwarantem i tam, gdzie niedomagamy, On nas wspomaga.
Jezu Chryste, uczyń z nas godnych domowników Boga. Niech nasze czyny dają świadectwo
naszego chrześcijaństwa.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

100-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE
13 maja 1917 r. dokonało się pierwsze
objawienie Matki Najświętszej w Fatimie.
W tym szczególnym roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie
zachęcamy do włączenia się do wspólnoty Żywego Różańca, a także do Dzieci
Maryi, do modlitwy różańcowej w każdą sobotę (w tym roku na sposób
pokutny), do nabożeństw wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi
w każdą I sobotę miesiąca, Apeli Jasnogórskich i nabożeństw fatimskich.

(NIEKTÓRE) ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
2. Kandydatami na członków Rady są pełnoletni (to znaczy liczący przynajmniej osiemnaście lat)
katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych
i są znani z nienagannych postaw moralnych.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.
a. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady.
Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi. Lista kandydatów zostaje
zamknięta tydzień przed wyborami.
6. W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy świętej, każdy z głosujących wybiera spośród
przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Jeśli
na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze będą
uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów.
7. Po oddaniu głosu wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków albo do urn
wyborczych wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.
9. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z od dwóch do pięciu osób
wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty
wyborcze przez miesiąc.
10. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady do publicznej wiadomości
następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
1. Parafialna rada duszpasterska (zwana dalej „Radą”) stanowi zgodnie z kan.
536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem
proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga
wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.
2. Realizując powyższe zadanie, Rada pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy
w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa
specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność
charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających
zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
3. W skład Rady wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowanych przez proboszcza
parafii oraz wybranych przez parafian (w sumie maksymalnie dwadzieścia pięć osób).

TERMINARZ WYBORÓW DO PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
1. Ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów: 21 V
2. Informacja o kandydatach i udostępnienie list wyborczych: 11 VI
3. Wybory: 18 VI
4. Ogłoszenie składu rady: 25 VI
UŚMIECHNIJ SIĘ
ZASADA
- Na którą Mszę św. w niedzielę chodzą matematycy?
- Na sumę.
ZAKAZ
- Dlaczego w Watykanie nie wolno grać w bilard?
-Bo Papa mo bile.
W IMIENIU ZUS
W niektórych rejonach Polski, w okresie Bożego Narodzenia była śpiewana pieśń emerytów i
rencistów: - Podnieś rentę Boże Dziecię.

