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1. Dziś obchodzimy uroczystość odpustową św. Antoniego z Padwy, patrona naszej parafii.
W Roku św. Br. Alberta zachęcamy do spełnienia uczynku miłosierdzia kupując przy wyjściu
z kościoła odpustowe ciasto, wspieramy cele charytatywne, a także budowę nowego kościoła
i klasztoru. Nieszpory odpustowe o 16.30. Po nieszporach zapraszamy dzieci na gry i zabawy.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. Dzisiaj w salce przy furcie odbywają się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Na
karcie wyborczej osoba upoważniona do głosowania zaznacza dwa nazwiska, stawiając przy
nich znak „X”. Prosimy Parafian o poważne potraktowanie wyborów w duchu
odpowiedzialności za Parafię jako żywą cząstkę Chrystusowego Kościoła.
4. Trwa oktawa Bożego Ciała. Do piątku włącznie o godz. 17.30 nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa połączone z procesją eucharystyczną na placu kościelnym.
Zapraszamy do uczestnictwa w procesji i wieczornej Mszy św. wszystkie grupy parafialne,
dzieci sypiące kwiatki, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe w strojach komunijnych,
ministrantów, poczty sztandarowe, mężczyzn do niesienia baldachimu, wszystkich parafian
i sympatyków. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia Bożego
Ciała - tym, którzy budowali i udekorowali ołtarze, trasę procesji, złożyli ofiarę na kwiaty,
dzieciom w strojach komunijnych, ministrantom, pocztom sztandarowym, panom niosącym
baldachim, chórowi parafialnemu „Pokój i dobro”, parafianom za przyniesione kwiaty
i wszystkim za pobożną obecność w tej uroczystości.
5. W środę w bazylice ks. bp Adam Wodarczyk udzieli sakramentu bierzmowania naszej
młodzieży. Kandydatów polecamy Waszym modlitwom.
6. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo
z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa odbędzie się po Mszy św. o godz. 17.00.
7. Dobiega końca rok szkolny, katechetyczny i formacyjny. Msza św. dziękczynna dla dzieci
i młodzieży, rodziców, nauczycieli i katechetów w piątek, 23 czerwca o godz. 17.00.
8. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do
kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie
praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.
9. W piątek w Dzień Ojca o 17.00 odbędzie się Msza św. za ojców rodzin - żyjących i zmarłych.
10. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30.
11. Spotkanie ministrantów wraz z rodzicami jako podsumowanie roku formacji odbędzie się
w sobotę o godz. 19.00.
12. Dzieci Maryi z naszej parafii pragną w czasie wakacji pojechać na letnie rekolekcje. Uprzejmie
prosimy o wsparcie finansowe tych tygodniowych rekolekcji. Dzieci będą zbierały dobrowolne
ofiary w przyszłą niedzielę przed kościołem po każdej Mszy św. Bóg zapłać.
13. Trwa peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach naszej parafii. W zakrystii
można jeszcze się zapisywać, podając termin przyjęcia Matki Bożej w znaku fatimskim.
14. Trwa konkurs na tytuł naszej gazetki parafialnej. Szczegóły w gazetce. Zapraszamy na
nową stronę internetową naszej parafii.
15. 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.

XI Niedziela Zwykła – ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. ANTONIEGO – 18.06
7.00 W int. syna Bronisława ŁUKASIKA z ok. 60.r. ur. z podz. za otrzym. łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Aniołów i Świętych.
8.30 Za ++ Emila PINDEL oraz rodziców PINDEL i CIWIS.
10.00 Za ++ Antoniego i Cecylię TYMEK, dusze w czyśćcu cierpiące.
11.30 SUMA ODPUSTOWA: W intencji Parafian.
11.30 W int. dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.
17.00 W int. Doroty i Jerzego PALENTA z ok. 55. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
Poniedziałek – 19.06
7.00 W int. Katarzyny z prośbą o Boże błog. i szczęśliwy przebieg operacji.
18.00 Za ++ Janusza PETER i teścia Władysława.
18.00 Za + Anielę PINDEL – int. od sąsiadów.
Wtorek – 20.06
7.00 Do Bożej Opatrzności przez wstw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Antoniego w int. Piotra
z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
18.00 Za + Joachima BADURA w 1. rocz. śm.
Środa – wspom. św. Alojzego Gonzagi, zak. – 21.06
7.00 Za ++ Joachima, rodziców i wnuka Adriana.
18.00 W int. Karola JURASZCZYKA z ok. 30. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych oraz dary Ducha Św.
Czwartek – 22.06
7.00 Za ++ Edwarda ŁASKOWSKIEGO, jego córki Marzenę i Jolantę oraz brata Stanisława.
18.00 Za ++ rodziców Martę i Jerzego MITAS, Lucjana, Jadwigę DRÓŻBA, z rodzin i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ rodziców Edwarda i Genowefę WRÓBEL oraz babcię Marię DOBERSTEIN.
Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 23.06
7.00 Za ++ Józefa, rodziców, teściów oraz pokrewieństwo.
17.00 Przez wstaw. św. Józefa w int. ojców rodzin – żyjących i zmarłych.
17.00 W int. Danuty i Damiana ROSKOSZ z ok. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze, dary Ducha Św. i zdrowie.
17.00 W int. dziękczynnej na zakończenie roku szkolnego i formacyjnego dzieci
i młodzieży.
Sobota – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24.06
7.00 Za + Jana WOJCIECHOWSKIEGO w dniu im. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstaw. Matki Bożej z Lourdes w int. Urszuli MUSIOŁ
z ok. 75. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi,
Aniołów i Świętych oraz zdrowie.
18.00 Za ++ Edwarda HOLON i rodziców.
18.00 Za ++ Jana MILEWSKIEGO, Janinę, Franciszka i Pawła.
XII Niedziela Zwykła – 25.06
7.00 W int. rodziny Teresy i Stefana z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i św. Antoniego.
8.30 Za ++ rodziców Jana i Władysławę, braci Stanisława, Mariana i Stefana
RĘCZKOWSKICH.
10.00 Za + Sylwię NOWIK-SAMELAK w 3. rocz. śm.

11.30 CHRZTY I ROCZKI
11.30 W int. Agaty i Tomasza WALKIEWICZ w 1. rocz. śl. z prośbą o Boże błog., opiekę
Maryi i św. Antoniego.
17.00 Za ++ Pawła i Andrzeja FARON, Antoniego WILK i rodziców.

W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska
za + Grzegorza Szura (od 3.06 – do 2.07.2017)
oraz Msza św. do Dworu Niebieskiego
w int. Gertrudy Kubicz (od 1 – 30.06.2017)

Myśl św. Brata Alberta
„Jeśli Pan Jezus mówi A, to chce, żeby powiedzieć B, C, ...
i do samego końca, cały alfabet.
A jaki koniec?
Koniec jest święta miłość i święte zjednoczenie,
w którym Pan Bóg oddaje wszystko swoje i Siebie, a dusza tak samo. ”

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 9,36-10,8)
Zaproszeni do królestwa
Często całymi latami błądzimy po duchowych bezdrożach, zapominając o tym, czym jest
zjednoczenie ze stadem i Pasterzem. Nie znamy już nawet Jego głosu. Smak źródlanej wody
i odżywczego pokarmu zatarł się już całkiem w naszej pamięci. On jednak nie przestaje nas
szukać i troszczyć się o nas. Wysyła swoich posłańców na nasze zagmatwane drogi, wzywając
nas do powrotu. On widzi nasze osamotnienie, zagubienie i udrękę.
Gdybyśmy tylko zechcieli dać się odnaleźć... On czeka na nas i pragnie
obdarzyć nas życiem. Nigdy nie jest za późno, aby powrócić. Choć droga,
którą będziemy musieli pokonać, może być trudna, to On nas na niej nie
zostawi. Każdy z nas zaproszony jest do tego, aby wejść do królestwa
niebieskiego. Ono jest naszą ojczyzną. Niech Jego głos nas do niego prowadzi.
Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, daj nam siłę, abyśmy powrócili do Ciebie z bezdroży naszego
życia. Niech wszystko to, co nas od Ciebie oddziela, przestanie być przeszkodą na drodze
powrotu do Ciebie.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

ŚWIĘTY ANTONI Z PADWY
Święty znany jako Antoni z Padwy nie miał na imię Antoni i nie
urodził się w Padwie. Najczęściej jest on wzywany do pomocy
w przypadkach zagubienia jakiegoś przedmiotu, co wydatnie
ogranicza pole jego możliwości. Przypomnijmy więc fakty
i sprostujmy błędne przekonania, związane z jego osobą.
Św. Antoni pracował niestrudzenie i odznaczał się niezwykłą
pamięcią. Znał on Biblię tak doskonale, że mówiono o nim: „Gdyby
wszystkie święte Pisma uległy zniszczeniu, Antoni mógłby
podyktować je sekretarzowi, aby w ten sposób zostały odtworzone”.
Trudno zliczyć cuda, jakie towarzyszyły jego krótkiemu życiu (zmarł,
mając zaledwie 36 lat). Został kanonizowany w niespełna rok po
swojej śmierci, natomiast w 1946 roku papież Pius XII ogłosił go
doktorem Kościoła, nadając mu przydomek „Doctor Evangelicus”.
www.voxdomini.com.pl

ROK BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
BŁOGOSŁAWIONY HONORAT KOŹMIŃSKI 1829 – 1916
(4)
Ostatecznie osiadł w Nowym Mieście nad Pilicą. W 1895 r. został
komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów i przyczynił się do
znacznego rozwoju zakonu. Jednocześnie prowadził intensywną pracę
pisarską, zabierał głos w aktualnych sprawach, zajmował się zagadnieniami
społecznymi. Był człowiekiem wielkiej gorliwości, jeśli chodzi o zbawienie
dusz. Wiele godzin spędzał w konfesjonale. Praktykował surowe umartwienia,
sporo czasu spędzał na modlitwie.
Pozbawiony słuchu i cierpiący fizycznie, resztę lat spędził na modlitwie i kontemplacji.
Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r. 16 października
1988 r., w 10. rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go św. Jan Paweł II. Bł. Honorat jest
głównym patronem diecezji łowickiej. www.brewiarz.katolik.pl
BŁ. HONORAT, PATRON POWOŁANYCH DO ŻYCIA KONSEKROWANEGO [fragm.]
Z br. Juliuszem Pyrkiem OFMCap. rozmawia Maria Rachel Cimińska
O. Honorat jest znany, jako prekursor nowego kierunku życia konsekrowanego; co
przyczyniło się do tego, że zdecydował się na tworzenie nowych zgromadzeń? Jak wielkie to
jest dzieło?
Przez 40 lat organizował nowe zgromadzenia, jak Mojżesz na pustyni, wychowywał lud Izraela,
tak bł. Honorat, jako nowy Mojżesz, nadawał nowe reguły życia konsekrowanego. Mojżesz stał
przed Bogiem, a Honorat wiernie modlił się zamknięty w klasztorze. Mojżesz nauczał prawa
Bożego, a Honorat pisał siostrom i braciom Rodziny Honorackiej nowe prawa i uczył je przez
spowiedź oraz listy okólne. Mojżesz sprawiedliwie rozdzielał obowiązki swoim
współpracownikom, a bł. Honorat organizował nowe zadania apostolskie w dynamicznie
rozwijającym się społeczeństwie. Honorat chciał przybliżyć świętość Boga człowiekowi od Niego
oddalonemu. Posłać osoby konsekrowane tam gdzie inni dotrzeć nie mogą. Wyczytał tę nową
formę życia konsekrowanego z dusz ludzkich, z ich słuchania Boga. Założył 27 zgromadzeń, które
liczyły około 10 000 osób. Ich przynależność do zgromadzeń była zróżnicowana. Życie ukryte
obejmowało osoby życia wspólnego, osoby stowarzyszone i osoby zjednoczone. Do dzisiaj istnieje
15 zgromadzeń, ale już bez tych rozróżnień.
Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.

Dziś III niedziela miesiąca
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.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Który święty nie lubi dolarów ?

Który święty ma 3 pięty ?

(św. Innocenty)

(św. Antoni, bo na wszystkich obrazach
trzyma piętkę chleba)

***
Ile zwierząt wprowadził do arki Mojżesz ?
(Arka była Noego!)

***
Czym się kończy Stary Testament ?

('t')

