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1. Dziś w naszej parafii przeżywamy uroczystość I Komunii św. Zapraszamy na
nabożeństwo majowe o godz. 16.00.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Wpłaty
można także dokonać poprzez przelew na specjalne konto związane z budową kościoła.
Nr konta podajemy w gazetce parafialnej.
3. Za tydzień obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu mężczyźni
i młodzieńcy pielgrzymują do MB Piekarskiej. Zapraszamy chętnych na rowerową
pielgrzymkę. Zbiórka przed kościołem o godz. 7.45.
4. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce
nazwę Dni Krzyżowych. Kościół modli się w tych dniach o błogosławieństwo Boże dla
pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych
miejscach na ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.
Zwyczajem ubiegłych lat w tych dniach o godz. 17.30 w procesji błagalnej udamy się
w poniedziałek do krzyża misyjnego, we wtorek do krzyża przy ul. Śmiłowickiej, a w środę
do krzyża na cmentarzu. W drodze powrotnej do kościoła nabożeństwo majowe.
5. Trwa peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach naszej parafii.
Przekazywanie figury odbywa się w tygodniu podczas Mszy św. wieczornej, a w niedziele
podczas Mszy św. o godz. 10.00 lub 11.30. W czasie tej Mszy modlimy 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 zapisywać, podając termin przyjęcia Matki
Bożej w znaku fatimskim do swojego domu na całą dobę.
6. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
7. W piątek obchodzimy Dzień Matki. Msza św. w int. wszystkich matek, również zmarłych
odbędzie się o godz. 17.00.
8. Nauki dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.30.
9. W sobotę pielgrzymka parafialna do Śląskiej Fatimy (Turza Śl., Pszów, Bujaków).
Zbiórka na parkingu o godz. 8.45.
10. 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.
11. Od dziś zgłaszamy kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie
z zasadami nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej. Zaklejone koperty
prosimy wrzucać do skrzynki pod chórem. 11 czerwca zostanie ogłoszona lista wyborcza.
Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca.
12. Trwają zapisy na pielgrzymkę do pustelni św. Br. Alberta i Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach w dn. 1 i 2 lipca. Zaliczka 50 zł przy furcie do 15 czerwca.
13. Od 19 maja na ekranach kin można oglądać wyjątkowy film: „Teraz i w godzinę śmierci”.
To wielka opowieść o sile modlitwy różańcowej, splecionych z nią losach świata i losach
pojedynczych ludzi. Produkcja powstawała na czterech kontynentach przez kilka lat.
Ukazuje, że różaniec to modlitwa, dzięki której na świecie dzieją się rzeczy niezwykłe...

Za wszelkie ofiary na budowę kościoła, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne
podziękowania „Bóg zapłać”.
Niech Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski
w kolejnym tygodniu naszego życia.

VI Niedziela Wielkanocna – 21.05
7.00 Za ++ Grzegorza RZYCHOŃ oraz rodziców.
8.30 Za ++ Teofila i Hildegardę GÓRECKICH oraz z pokrewieństwa z obu stron.
10.00 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.
11.30 Uroczystość I Komunii św.
17.00 Za ++ z rodzin OSMAN, BORYSIUK i DOLINKIEWICZ.
Poniedziałek – 22.05
7.00 Za ++ mamy Wiktorię, Katarzynę, Zofię i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za ++ Janinę WÓJCIK w 30. dn. po śm., Marię BUGAJ, Weronikę HOŁDYK i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ brata Andrzeja i rodziców.
Wtorek – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Franciszka z Asyżu – 23.05
7.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA – int. od sąsiadów z ul. Kuźnickiej.
18.00 Za ++ Annę i Tomasza BARON, syna Antoniego i córkę Klarę.
18.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA – int. od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Środa – wspom. NMP Wspomożycielki Wiernych – 24.05
7.00 Za + Lidię MAGIERA.
18.00 Za ++ Franciszka i Ignacego TOMALA, rodziców i rodzeństwo.
18.00 Za + Marię ŚWIERC w 6. rocz. śm.
Czwartek – 25.05
7.00
11.00 W int. absolwentów Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie Batorym, rocznik 1953.
18.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA w 30. dn. po śm.
Piątek – wspom. św. Filipa Nereusza, prezb. – Dzień Matki – 26.05
7.00 Za + żonę Barbarę NEWRZELLA w 1. rocz. śm.
17.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej w int. wszystkich matek.
17.00 W int. Daniela CZAPLA z ok. 18. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha
Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
17.00 W int. Gertrudy i Stanisława MOKRY z ok. 50. rocz. śl. i 75. rocz. ur. Stanisława
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi
i Świętych. TD
Sobota – 27.05
7.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA – int. od sąsiadów i znajomych.
13.00 Śl. rzym.: W int. Agnieszki MAŁKO i Grzegorza URBAŃSKIEGO.
14.30 Śl. rzym.: W int. Kingi BARTNICZAK i Adriana ROGASKIEGO.
15.30 Śl. rzym.: W int. Kornelii KRAWIEC i Macieja ZIELIŃSKIEGO.
18.00 Za ++ Iwonę LEŚNIK i Wilhelma RYŚ.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 28.05
7.00 Za ++ rodziców, z rodzin WARZYŃSKICH i KOWALCZYK.
8.30 W int. Ewy i Sebastiana z ok. 1. rocz. śl. oraz ich dzieci z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
10.00
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 W int. Agnieszki i Michała BIL z ok. 6. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
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
"Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca
może mieć wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem,
gdy pracujemy dlatego, że Pan Bóg chce,
abyśmy pracowali na chleb, który nam daje..”

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 14,15-21)
Miłować Boga
Miłość nie jest abstrakcją, jest konkretem. Ona przejawia i urzeczywistnia się w czynach. Nie
można kochać kogoś i swoimi czynami zaprzeczać miłości. Taka wewnętrzna schizofrenia
wymaga uzdrowienia. Nie oznacza to, że nie mogą przydarzyć się nam potknięcia czy upadki.
Ważne jest jednak, abyśmy dążyli do wprowadzania słowa w czyn i nie byli jedynie
słuchaczami, którzy oszukują samych siebie (por. Jk 1, 22). Jezus obiecuje
nam Wspomożyciela, Ducha Prawdy, który będzie pomagał nam na tej
drodze wewnętrznego pojednania. Otwórzmy się na Niego i prośmy Go, aby
każdego dnia na nowo przychodził do nas i nas prowadził. Duch Święty
powinien stać się oddechem naszego chrześcijańskiego życia.
Duchu Święty, Tobie oddajemy się w całości. Pomóż nam współpracować z Tobą, abyśmy
miłość do Boga, którą wyznajemy, potwierdzali naszymi czynami.
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.
13 maja 2017 r.
odbyła się kanonizacja dzieci fatimskich: dwoje
spośród trojga młodych wizjonerów z Fatimy,
Hiacynta i Franciszek Marto zostali ogłoszeni
świętymi. Stali się oni najmłodszymi świętymi
Kościoła katolickiego, którzy nie są męczennikami
[…] „Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni
Franciszek Marto i Hiacynta Marto są świętymi
i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym

Kościele. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego”. Dokonał tego papież Franciszek na
początku Mszy św., którą odprawił w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
w Fatimie w dniu setnej rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej z 1917 r.
Pastuszkowie z Fatimy zostali kanonizowani, bo przyjęli misję powierzoną im przez Boga, godząc się
tym samym na wiele ciężkich wyrzeczeń. W jakimś sensie przyjęli odpowiedzialność za świat – uważa
ks. prof. Gian Matteo Roggio, mariolog z Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum. - Ich
świadectwo w istocie polega na podjęciu odpowiedzialności w imię Boga za innych. Żyli oni podczas
I wojny światowej, a zatem w czasach nienawiści, w obliczu wielkiej tragedii. W takich
okolicznościach, kiedy wszyscy myślą tylko o wygraniu wojny, branie odpowiedzialności za innych
mogło się wydawać czymś obraźliwym, swoistą formą defetyzmu. A jednak takie było powołanie tych
dzieci, dar, który otrzymali od Boga: poczuwać się do odpowiedzialności za innych - powiedział Radiu
Watykańskiemu ks. Roggio.
Podkreślił, że „właśnie w ten sposób, przez odpowiedzialność, rozwija się człowiek i kładzie się
podwaliny pod nową cywilizację, inną niż ta, która prowadzi do wojen”. Dodał, że w praktyce
przejawiało się to w wielu wyrzeczeniach i umartwieniach, które podejmowały te dzieci. - Tak bowiem
w tamtych czasach była rozumiana pokuta. Umartwiały się, ale zawsze z myślą o innych, aby dla
innych wynikło z tego jakieś dobro - zauważył specjalista od objawień
maryjnych. Jego zdaniem, kanonizując Franciszka i Hiacyntę Marto,
Kościół pokazuje, że świętość nie zależy od wieku. Można ją osiągnąć już
w dzieciństwie, czego najlepszym przykładem jest sama Maryja.
http://papiez.wiara.pl/

Papież podziękował uczestnikom jubileuszu objawień za przybycie.
„Nie mogłem tutaj nie przybyć, aby oddać cześć Maryi Pannie i Jej
powierzyć Jej synów i córki. Pod Jej płaszczem nie zagubią się; z Jej
ramion przyjdzie nadzieja i pokój, których potrzebują i o który błagam
dla wszystkich moich braci w chrzcie i w człowieczeństwie, a zwłaszcza dla chorych
i niepełnosprawnych, więźniów i bezrobotnych, ubogich i opuszczonych” - powiedział Ojciec
Święty i wezwał do modlitwy: „Drodzy bracia, módlmy się do Boga, z nadzieją, że ludzie nas
wysłuchają; i zwróćmy się do ludzi z pewnością, że Bóg spieszy nam na ratunek”.

Już w sobotę
nasza
parafialna pielgrzymka
do Śląskiej Fatimy
___________________________________________________________________________
Darowizny na budowę nowego kościoła i klasztoru można przekazać w następujący sposób:
1. Na furcie klasztornej w kopercie (z dopiskiem „na budowę kościoła”)
2. Podczas wszystkich Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca kolekta będzie także
przeznaczona na cele związane z budową.
3. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową kościoła:
PARAFIA św. Antoniego z Padwy
ul. Panewnicka 463
40-774 Katowice
Rachunek: 07 1240 1330 1111 0010 7354 8321 Bank Pekao S.A.
Z dopiskiem: „na budowę kościoła”
Inne wpłaty
Rachunek: 53 1240 1330 1111 0010 1795 9897
Bank Pekao S.A.
___________________________________________________________________________

