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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach o 16.15.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. Od dziś rozpoczynamy II część okresu Wielkiego Postu, mającą charakter pasyjny.
Począwszy od V niedzieli Wielkiego Postu aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki
Piątek zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży.
4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm w czasie każdej Mszy św. Uroczyste
poświęcenie palm o godz. 9.55 i 11.25. Zachęcamy dzieci, młodzież, rodziny, grupy
parafialne do udziału w konkursie na najlepszą i największą palmę. Palmy podpisane
będziemy składać przy ołtarzu Matki Bożej (rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę
Zmartwychwstania). Także w Niedzielę Palmową młodzież całej diecezji gromadzi się
w katedrze katowickiej o godz. 14.00, w związku z ustanowieniem tej niedzieli przez
św. Jana Pawła II Światowym Dniem Młodzieży.
5. W poniedziałek – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. O godz. 18.00 zapraszamy na
Mszę św., podczas której będziemy modlić się w int. mężów i ojców rodzin. O godz. 17.30
modlitwa różańcowa w tej int., którą poprowadzi wspólnota Żywego Różańca - Róża
męska św. Józefa.
6. W czwartek, 22 marca przypada 37. rocznica powstania naszej parafii. Z tej racji o godz.
7.00 odbędzie się Msza św. w int. Parafian oraz dobroczyńców.
7. Spotkanie kandydatów do bierzmowanie w piątek po wieczornej Drodze Krzyżowej.
8. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa Drogi Krzyżowej - w piątek po
Mszy św. o 7.00 i 17.00. Dzieci uczestniczą we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w piątek
o 17.00. Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą
zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. Zachęcamy do
składania zalecek za zmarłych, w intencji których modlimy się w czasie Drogi Krzyżowej.
9. W środę po wieczornej Mszy św. na Drogę Krzyżową zaprasza FZŚ.
10. Nauki dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.30. Chrzty św. i roczki będą
w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 11.30.
11. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.
12. Jest jeszcze kilka intencji wolnych w miesiącu marcu i kwietniu. Zainteresowanych
zapraszamy do furty klasztornej.
13. Trwa zbiórka wielkanocnych darów dla potrzebujących rodzin naszej parafii. Dary te
prosimy składać przy ołtarzu św. Antoniego lub przy furcie klasztornej. W Wielkim Poście
otwórzmy nasze serca na potrzebujących.
14. Przypominamy o kwietniowych wyjazdach: rodzin do Świętej Puszczy oraz pielgrzymce do
Kalisza, Torunia i Lichenia. Zapisy przy furcie.
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.

Za wszelkie ofiary, modlitwy, wyrazy życzliwości oraz za przygotowanie i włączenie się
w przebieg rekolekcji parafialnych oraz nawiedzenia Figury św. Michała Archanioła
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa i św. Antoniego
towarzyszy nam każdego dnia na drodze naszego nawrócenia.
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V Niedziela Wielkiego Postu – 18.03
Przez wstaw. św. Józefa w int. Józefa z ok. im. oraz całej rodziny z prośbą o łaskę
zdrowia i Boże błog.
Za ++ brata Janusza STARAKA, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Rozalię i Józefa GAŁECKICH, synów Stefana, Tadeusza i Stanisława.
Za + Pawła SMORĄGA – int. od żony i córek.
Za ++ Józefa i Marię KIEŁPIŃSKICH, rodziców Józefa i Władysławę
KUBALCZYK.
Za ++ Klarę i Stanisława POCZTOWSKICH, dwóch braci Zdzisława i Adama.
Poniedziałek – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – 19.03
Za ++ Józefę ŁASKAWSKĄ, męża Władysława, dwóch synów, dwóch zięciów, dwie
wnuczki i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Józefa LEWANDOWSKIEGO, krewn., znajomych i dusze w czyśćcu cierp.
Za + Jana GUZIEL w 13. rocz. śm.
Wtorek – 20.03
Za ++ Albinę, Jadwigę, Feliksa PSZCZÓŁKA i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Antoniego DRABIK i syna Stanisława.
Środa – 21.03

7.00
18.00 W int. Zofii i Michała z ok. ur.
Czwartek – 22.03
7.00 W intencji Parafian i dobroczyńców – z ok. 37. rocz. powstania Parafii.
18.00 Za ++ Leona GRZYWOCZ, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek – 23.03
7.00 Za ++ Helenę i Wacława KORBECKICH.
17.00 Za + Małgorzatę WYSOCKĄ.
Sobota – 24.03
7.00
18.00 W int. Eugenii z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 25.03
7.00 W int. Henryka i Ewy z ok. 30. Rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi dla całej rodziny.
8.30 Za ++ Marię ŁAPA w 18. rocz. śm. we wspomn. im. oraz z rodziny.
10.00 Za ++ dziadków GUZIEL, GALEJA, córkę Małgorzatę, syna Jana i synową Janinę.
11.30 W int. Antoniego Stanisława CHLEBISZ z ok. 1. rocz. ur.
11.30 W int. Marii NOWAKOWSKIEJ z ok. 18. rocz. ur., Karoliny NOWAKOWSKIEJ
z ok. 11. rocz. ur. i Damiana NOWAKOWSKIEGO z prośbą o Boże błog., opiekę
Maryi i Aniołów Stróżów.
17.00 Za + Józefa KOŁODZIEJCZYKA w 30. dn. po śm.

W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
1. za + Teresę POSTOLSKĄ (od 3.03 – 2.04.2018 r.)
2. za + Barbarę MYSZOR (od 3.03 – 2.04.2018 r.)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy.

Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
„Wszystkie rodziny chrześcijańskie winny upodabniać się do świętej Rodziny,
tego pierwotnego „Kościoła domowego”. W niej bowiem „cudownym zamysłem
Bożym żył ... ukryty przez długie lata Syn Boży: jest ona więc pierwowzorem
i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 12,20-33)
Obumieranie
Jacques Fesch miał 27 lat, kiedy wykonano na nim wyrok śmierci. Biorąc udział
w napadzie na bank, podczas strzelaniny zabił policjanta i zranił jednego
z przechodniów. Francuski sąd wymierzył mu najsurowszą karę. W więziennej
celi Fesch przeżył głębokie nawrócenie. O swoim odkrywaniu Chrystusa i wierze
opowiedział w dzienniku, który zaczął pisać na dwa miesiące przez śmiercią.
Dedykował go swojej siedmioletniej córce Weronice. Kiedy związano mu ręce
i wyprowadzono z celi, by wykonać wyrok, poprosił o krucyfiks. Długo całował swego Pana
i wśród wielkiego wzruszenia wszystkich świadków poszedł w milczeniu na szafot. Ofiarował
życie za nawrócenie swojego ojca, za wszystkich, których kochał, oraz za ofiary przestępstwa.
Został stracony w dzień wspomnienia św. Teresy z Lisieux.
Panie, tak bardzo nas kochasz, że ofiarowałeś własne życie dla zbawienia świata. Nie ma
nikogo, o kim byś zapomniał, bo za każdego, nawet największego grzesznika, przelałeś na
krzyżu swoją krew. Panie, dziękuję Ci za tę wielką miłość do mnie.
o. Jarosław Krawiec OP
NAWIEDZENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – CZAS MOCY I ŁASKI
NIECH TRWA
ŚWIĘTY MICHAŁ NAWIEDZA POLSKĘ (3)
Rodzina szkaplerzna
Ci, którzy noszą szkaplerz św. Michała Archanioła, tworzą swoisty, choć
nieformalny „trzeci zakon” księży michalitów, którzy w klasztorach księży
i sióstr spod ręki św. Michała Archanioła, omadlają tych pierwszych. Powstała
rodzina szkaplerzna nazwana Bractwem Szkaplerznym św. Michała Archanioła.
Członkowie spotykają się na modlitwie przy swoich parafiach, uczestniczą
w rekolekcjach i dniach skupienia prowadzonych przez księży michalitów. Jednym
słowem – to cała armia poddanych czcicieli św. Michała Archanioła, którzy kochają
swojego Patrona, uznając go za orędownika i obrońcę przed atakami złego ducha.
Anielskie czasopismo raz na dwa miesiące
Św. Michał Archanioł ma też swoją gazetę, a dokładnie dwumiesięcznik „Któż jak Bóg”.
W anielskim piśmie zamieszczane są artykuły związane z tematyką anielską i zachęcające do
kultywowania więzi z niebiańskimi duchami. Dzięki temu można poznać dzieje aniołów w historii
zbawienia i ich wpływ na nasze życie. W każdym numerze można znaleźć katechezy, materiały
formacyjne, modlitwy, porady duchowe. Dwumiesięcznik wskazuje czytelnikom, jak skutecznie
walczyć z szatanem i unikać jego ataków. Opisuje współczesne zagrożenia dla naszej wiary jakim
są: magia, fałszywe objawienia, wróżby, okultyzm, spirytyzm. Sporo miejsca w dwumiesięczniku
poświęcone jest oczywiście anielskiej peregrynacji.
ks. R Szwajca

WYJAZD RODZINNY

ZAPROSZENIE
Jeśli
odczuwacie
potrzebę
rodzinnego
weekendowego wyjazdy na łono natury
(a konkretnie do sosnowego lasu w otoczeniu
malowniczych
skałek
Jury
KrakowskoCzęstochowskiej) i spędzenia tego czasu po
Bożemu i z innymi rodzinami „do tańca i do
różańca”, to mamy dla Was propozycję nie do
odrzucenia:
ŚWIĘTA PUSZCZA
– dobre miejsce z przyjazną atmosferą i pyszną
domową kuchnią oraz dużą dawką pachnącego
sosnowego powietrza; – dobre miejsce na
kontemplację natury, urocze spacery i zdobycie
Małego Giewontu, niezapomniane wschody słońca
na skałkach, „co nieco” dla Ducha, małżeńskie
randki (zapewniamy opiekę dla dzieciaków)
i zwariowane rodzinne zabawy.
Wszystko to gwarantowane w ramach parafialnego wyjazdu dla rodzin w dniach
21-22.04.2018
Koszt pobytu i wyżywienia (zakwaterowanie - godz. 11:00 w sobotę – zakończenie po niedzielnym
obiedzie): dzieci 4-13 lat: 78 zł; dzieci 14-17 lat: 88 zł; osoby dorosłe: 105 zł
Miejsce: Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza"
ul. Świętej Puszczy 6, 42-256 Olsztyn k/Częstochowy Dom „Dobry Pasterz”
(W tym domu znajduje się również kaplica, jadalnia, aula, sala wykładowa z projektorem
multimedialnym i oratorium Słowa Bożego, możliwość korzystania z siłowni i sauny)
Dojazd we własnym zakresie (w razie potrzeby dysponujemy kilkunastoma miejscami
w samochodach)

Zapisy i wpłata zaliczki w wysokości 100 zł od rodziny w kancelarii parafialnej do 18.03.2018
Więcej informacji pod nr tel.: 501 497 669 (Monika) lub bezpośrednio u Ojca Serafina

III niedziela
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.

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Humor ks. Jana Twardowskiego
Pewien ksiądz pouczał, jak robić rachunek sumienia:
- Nie mów, że trzepałeś kożuch, jeżeli w tym kożuchu był wujek. Nie mów, że
przejechałeś butelkę, jeżeli ta butelka była w kieszeni przechodnia. Nie mów, że tylko ukradłeś
sznurek, jeżeli do tego sznurka był przywiązany koń.

