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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dziś 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 braci kleryków
z naszego franciszkańskiego seminarium, którzy przed kościołem będą prosić o ofiarę na
Dom Formacji Początkowej w Katowicach – Panewnikach. Dzisiaj również rodziny naszej
parafii wraz z o. Proboszczem przeżywają Parafialny Weekend Rodzin w Świętej Puszczy.
W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
W środę przypada święto św. Marka Ewangelisty. Msza św. i nabożeństwo z modlitwą
o urodzaje i błogosławieństwo Boże w ludzkiej pracy odbędzie się o godz. 7.00.
W czwartek ks. bp Marek Szkudło podczas Mszy św. o godz. 18.00 udzieli naszej
młodzieży sakramentu bierzmowania. Serdecznie zapraszamy Parafian do udziału w tej
uroczystości parafialnej. Polecamy kandydatów do bierzmowania Waszym modlitwom.
Próby przed bierzmowaniem odbędą się w poniedziałek i wtorek o godz. 19.00, natomiast
nabożeństwo pokutne z obrzędem wręczenia krzyży oraz z możliwością przystąpienia do
spowiedzi św. również dla rodzin bierzmowańców odbędzie się w środę o godz. 19.00.
Świadkowie do bierzmowania powinni uczestniczyć w przynajmniej jednej próbie.
W przyszłą niedzielę podczas każdej Mszy św. będziemy dziękowali za dar naszego
bierzmowania. O godz. 16.30 specjalne nabożeństwo w tej intencji z udziałem nowo
bierzmowanych i ich rodzin. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną dziękować
za to, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.
Zapraszamy na katechezę dla dorosłych, która odbędzie się w środę po Mszy św.
w kościele. Tematem katechezy będzie kolejny Dar Ducha Świętego: Dar Rady.
Trwają zapisy na parafialne pielgrzymki: do Sokółki - sanktuarium Cudu Eucharystycznego
oraz na Litwę 2-4.07 (zapisy do 15.06), a także w Roku św. o. Pio do Włoch
franciszkańskim szlakiem do miejsc związanych ze św. Franciszkiem i św. Antonim oraz
do Sankt. św. Michała Archanioła na Gargano 21-29.09 (zapisy do 1.09).
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa
i św. Antoniego towarzyszy nam każdego dnia nowego tygodnia.

INTENCJE MSZY ŚW. 22.04–29.04.2018
IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza – 22.04
7.00 W int. Elżbiety i Romana DUDEK z ok. 30. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych oraz o Boże błog.
dla całej rodziny.
TD
8.30 W int. Zbigniewa POKORSKIEGO z ok. 65. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog, zdrowie, opiekę Maryi i Aniołów.
TD
10.00 Za ++ Wiktorię i Elżbietę MATURA, rodziców i rodzeństwo.

10.00 Za + Jadwigę BRZOZOWSKĄ we wspomn. ur.
11.30 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. Matki Bożej, św. Józefa i św. Antoniego w int.
Stefanii z ok. ur. i prawnuczka Igora z ok. ur. z prośbą o Boże błog. i Dary Ducha Św.
17.00 Za ++ Antoninę KRUS w 3. rocz. śm., rodziców Danutę i Jana oraz krewnych.
Poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski – 23.04
7.00 Za + Jerzego RÓŻYCKIEGO.
18.00 Za ++ Ryszarda WĘGRZYNEK i jego rodziców.
18.00 Za + Jana PĄCZEK w 30. dn. po śm.
Wtorek – 24.04
7.00
18.00 Za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa w int. Marzeny TROJCA z ok. ur. z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
18.00 Do Bożego Miłosierdzia w int. Henryka KRZYMYK z ok. kolejnej rocz. ur. z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
Środa – święto św. Marka, Ewangelisty – 25.04
7.00 W int. o urodzaje i błogosławieństwo Boże w ludzkiej pracy.
7.00 Za + Mariana DZIK – int. od Małgorzaty i Zbigniewa CHAMERA z rodziną.
18.00 W int. Celiny z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
Czwartek – 26.04 – Bierzmowanie w naszej Parafii
7.00 Za + Mariana DZIK – int. od Tadeusza KRZESZOWSKIEGO z rodziną.
18.00 W int. młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania oraz ich rodzin.
18.00 Za wstaw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Antoniego w int. Zofii i Stanisława
z ok. kolejnej rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
Piątek – 27.04
7.00 W int. Haliny i Jana w kolejną rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie oraz w int. rodziny z prośbą o Boże błog.
17.00 W int. Nicolasa z ok. 10. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego,
opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych oraz za + jego mamę Lucynę KULIK
o radość wieczną.
Sobota – 28.04
7.00 Za ++ Ludwikę HOLEWIK w kolejną rocz. śm., krewnych i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 Za ++ Adelajdę RASZKĘ – STACHOWSKĄ oraz Marię i Zygmunta
STACHOWSKICH.
18.00 Za + Stanisława MIZIOŁKA w 1. rocz. śm.
V Niedziela Wielkanocna –29.04 – dziękczynienie za dar bierzmowania
7.00 Za + Marka NOWAKA – int. od mamy i siostry z siostrzeńcami.
8.30 W int. Piotra BOREK z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., Dary Ducha Św., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
10.00 Za ++ Stanisława KORPAŁA w 2. rocz. śm. i żonę Janinę.
10.00 W int. Maksymiliana MICHNICKIEGO z ok. 9. rocz. ur. z prośbą o Boże błog.,
opiekę Maryi i Anioła Stróża.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 Za + Józefa KEMPSKIEGO w kolejną rocz. śm.

W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
1. za + Elżbietę MARZEC (od 4.04 – 2.05.2018 r.)
2. za + Henryka KREMIEC (od 4.04 – 2.05.2018 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”:

Ponieważ nie można sobie wyobrazić, by człowiek, który otrzymał tak wzniosłe
zadanie, nie posiadał odpowiednich cech, niezbędnych dla wypełnienia go,
należy przyjąć, że Józef „mocą szczególnego daru Niebios” otaczał Jezusa „całą
naturalną miłością i czułą troskliwością, jaka może się zrodzić w sercu ojca”.
Przyznając Józefowi ojcowską władzę nad Jezusem, Bóg napełnił go także
miłością ojcowską, tą miłością, która ma swoje źródło w Ojcu, „od którego bierze nazwę
wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
( Łk 24,35–48)
Głos
Owce idą za głosem pasterza, czasem we mgle czy deszczu. Może nawet go
nie widzą. Wystarczy, że słyszą jego głos, który znają. Przestraszone dziecko
przestaje płakać, słysząc głos matki: „Jestem tu, nie bój się”. Warto się
zastanowić, czyj głos jest dla mnie ważny, w czyich słowach odnajduję
szczęście, pokój, czuję się bezpiecznie. Głos, któremu można zaufać, rodzi się
z miłości. Odkryć powołanie to usłyszeć taki głos. „Bądź przy mnie”– mówią kochający się
ludzie. „Pójdź za mną” – mówi Jezus, zapraszając do stania się Jego uczniem.
Panie Jezu, wśród wielu różnych dźwięków i słów, które codziennie mnie otaczają, daj mi
usłyszeć Twój głos. Ty jesteś moim pasterzem. Znasz mnie i wiesz, że wciąż kocham Cię za
mało.
o. Jarosław Krawiec OP

MODLITWA
Panie,
Ty jesteś Dobrym Pasterzem.
Ja jestem Twoją owcą.
Czasami bywam brudny,
czasami chory.
Czasami się ukrywam,
czasami się ujawniam.
Jestem owcą, czasami
łagodną,
czasami wierzgającą.
Jestem owcą, czasami zagubioną,

czasami odnalezioną.
Jestem Twoją owcą, Panie.
Znam Twój głos. Czasami jednak
głuchnę.
Jestem Twoją owcą, Panie.
Nie daj mi zginąć lub oddalić się
od Twojego stada.
Jeśli jednak zginę, to proszę Cię,
Panie,
przyjdź i znajdź mnie. Amen.
http://www.mojepowolanie.pl

KĄCIK LITURGICZNY
28 KWIETNIA WSPOMNIENIE
ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT
Najsłynniejsze dzieło św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673–1716)
„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”,
było nieznane przez ponad sto lat. Manuskrypt odkryto dopiero w roku 1842.
Po opublikowaniu w 1843 r., traktat okazał się dziełem niezwykle

popularnym. To z tej książeczki Jan Paweł II zaczerpnął swoją dewizę Totus
Tuus (Cały Twój). W „Darze i tajemnicy” wyznaje: „Był taki moment, kiedy
poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada
ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego
Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka
św. Ludwika (…). W niej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje
pytania. Tak, Maryja prowadzi nas, przybliża do Jezusa, prowadzi nas do
Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”.
ks. Tomasz Jaklewicz
WARTO PRZECZYTAĆ
ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
GAUDETE ET EXSULTATE
O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
(fragm.)
[…] Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzicach, którzy z wielką
miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by
zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają.
W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to
często „świętość z sąsiedztwa”, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności
Boga, albo, by użyć innego wyrażenia, są „klasą średnią świętości”
[…] Poprzez tę adhortację chciałbym przede wszystkim przypomnieć o powołaniu do
świętości, które Pan kieruje do każdego z nas, o tym wezwaniu, które kieruje też do ciebie:
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11, 44; 1P 1, 16). Sobór Watykański II
powiedział to dobitnie: „Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak wielkich środków zbawienia,
we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez Pana, każdy na
właściwej sobie drodze, do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały”
[…] Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani
zakonnicami. Często mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana
tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby
poświęcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by być
świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy
się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś
żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak
Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie
twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym,
cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc
o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych
W Rzymie, u św. Piotra, dn. 19 marca 2018 r., w Uroczystość św. Józefa, w szóstym roku mego
Pontyfikatu.
Franciszek
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Humor z „Niecodziennika całego” ks. Jana Twardowskiego

Pewna dziewczyna modliła się o męża do figurki świętego Antoniego, stojącej na oknie.
Któregoś dnia figurka przypadkowo spadła i trafiła przechodzącego ulicą młodzieńca.
Przybiegł na górę, żeby nawymyślać. Poznał dziewczynę i … ożenił się z nią.

