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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś w naszej parafii niedziela powołaniowa. Gościmy braci kleryków z naszego
franciszkańskiego seminarium. Przed kościołem można złożyć ofiarę na formację Braci
przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego.
2. Podczas każdej Mszy św. dziękujemy 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.
3. Dziś też obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
4. Uroczystość Wczesnej Komunii św. w naszej parafii będziemy przeżywali w przyszłą
niedzielę o godz. 11.30. Nabożeństwo majowe odbędzie się już o godz. 16.00. Spowiedź
dzieci oraz ich rodziców odbędzie się w sobotę o godz. 10.00.
5. We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa
w nabożeństwach majowych 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.
6. We wtorek obchodzimy święto św. Józefa Rzemieślnika, a w czwartek Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 maja Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 11.30
i 17.00, nabożeństwo majowe z odnowieniem Milenijnego aktu oddania Polski o 16.30.
7. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
8. W czwartek o godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, o 16.30 nabożeństwo
majowe oraz o 17.00 Msza św. w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
9. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
10. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od godz. 16.30. O godz. 17.00. Msza św. Ipiątkowa z udziałem dzieci. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od godz.
18.00 i na Mszę św. I-piątkową o godz. 18.30. Po tej Mszy św. odbędzie się modlitewny
wieczór uwielbienia.
11. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, nabożeństwo w ramach
praktyk pięciu I sobót miesiąca i spotkanie członków Wspólnoty Żywego Różańca.
O 17.30 nabożeństwo majowe, Msza św. w porządku niedzielnym. Zapraszamy od maja
do października w I soboty na Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o godz. 21.00.
12. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się w niedzielę o godz. 14.30.
13. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę, 13 maja o 14.30.
14. Parafialny wyjazd młodzieży po bierzmowaniu na Słowację odbędzie się od 3 do 6 maja.
15. Trwają zapisy na parafialne pielgrzymki: do Sokółki oraz na Litwę 2-4.07 (zapisy do
15.06), a także do Włoch franciszkańskim szlakiem oraz do Sankt. św. Michała
Archanioła na Gargano 21-29.09 (zapisy do 1.09).

16. 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 Patronka miesiąca maja gromadzi nas jak najliczniej
u Swojego Syna.
Intencje modlitwy na maj 2018
Ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując
swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Intencja własna: Za wszystkie matki naszej parafii, aby jak Maryja pielęgnowały dar
macierzyństwa i prowadziły swoje dzieci do Boga oraz za ojców, aby ich wiara była na wzór
wiary św. Józefa.
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V Niedziela Wielkanocna – dziękczynienie za dar bierzmowania – 29.04
Za + Marka NOWAKA – int. od mamy i siostry z siostrzeńcami.
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.
Za ++ Stanisława KORPAŁA w 2. rocz. śm. i żonę Janinę.
W int. Maksymiliana MICHNICKIEGO z ok. 9. rocz. ur. z prośbą o Boże błog.,
opiekę Maryi i Anioła Stróża.
CHRZTY I ROCZKI.
Za + Józefa KEMPSKIEGO w kolejną rocz. śm.
Poniedziałek – 30.04
Za ++ Marię i Leona WAŁKIEWICZ oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Czesława SMOLEŃ w 5. rocz. śm. i Jana SMOLEŃ w 16. rocz. śm..
Za + Grzegorza DOMAGAŁĘ w 2. rocz. śm.
Wtorek – święto św. Józefa Rzemieślnika – 1.05
Za ++ Annę i Konrada MANIA.
Za ++ Annę i Józefa DYRDA, ich rodziców i pokrewieństwo oraz z rodzin DYRDA
i DUDEK.
Za ++ Emilię STAŚ we wspomn. ur. oraz męża Wincentego.
Środa – wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK – 2.05
Za ++ Stefana CIWIS, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
głównej patronki Polski – 3.05
W int. Parafian.
Za + Agnieszkę BOREK w 15. rocz. śm. oraz ++ z rodziny.
W int. naszej wspólnoty zakonnej oraz dobrodziejów.
W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Za + Margarettę HUDALLĘ w 1. rocz. śm.
Piątek – wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji – 4.05

7.00
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18.30 Za + Jana MORONIA w 2. rocz. śm.
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Sobota – 5.05
Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Dobrodziejów Zakonu
Franciszkańskiego.
W int. wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wspólnoty Żywego Różańca.
Za ++ Annę i Józefa JANYSZEK w rocz. śm., krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
VI Niedziela Wielkanocna – 6.05
W int. Bogu wiadomej.
Za ++ Janusza MIERZWA, rodziców Marię i Franciszka MIERZWA oraz
z pokrewieństwa.
W int. Wioletty z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., Dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski.
UROCZYSTOŚĆ WCZESNEJ KOMUNII ŚW.
Za + Czesława PARUCH w 3. rocz. śm.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
1. za + Stanisławę DUSZA (od 4.05 – 6.06.2018 r.)
2. za + Łucję WAJRAUCH (od 4.05 – 6.06.2018 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.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to jedna
Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą i zgodą.
Msze święte zbiorowe w naszym kościele odprawiane są w Dni Fatimskie
(każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)

Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
Ewangelie jasno ukazują, na czym polegały ojcowskie obowiązki Józefa wobec
Jezusa. W istocie bowiem zbawienie, które przychodzi poprzez człowieczeństwo
Jezusa, realizuje się poprzez gesty codziennego życia rodzinnego, w niczym
nie naruszając owego „uniżenia” właściwego ekonomii wcielenia.
Ewangeliści z wielką pieczołowitością ukazują, że w życiu Jezusa nic nie było
dziełem przypadku, ale wszystko dokonało się zgodnie z planem ustalonym przez
Boga. Często powtarzana formuła: „stało się tak, aby się wypełniły ...” oraz odwołania do
wydarzeń starotestamentowych mają podkreślać jedność i ciągłość zamysłu, który
w Chrystusie osiąga wypełnienie.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
( J 15,1–8)
Trwać w Nim
Kiedy kropla wody wpada do morza, wówczas się w nie zamienia, nie
odwrotnie. Podobnie jest z duszą ludzką, jeśli zostanie pociągnięta przez
Boga. Duchowe dojrzewanie polega na coraz ściślejszym zjednoczeniu
z Chrystusem. Trafnie to doświadczenie opisał św. Paweł: „Żyję więc już nie
ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Jeśli trwamy w Bogu przez wiarę,
nadzieję i miłość, wówczas nasze życie nabiera nowego sensu. Obficie
owocuje, to znaczy otwiera się na coś więcej niż tu i teraz. Każdy, kto doświadczył łaski
zjednoczenia z Bogiem, wie, jak prawdziwe są słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Beze
Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).

Panie Jezu, Ty obiecałeś, że jeśli będę trwać w Tobie, spełnisz wszystko, o cokolwiek Cię
poproszę. Daj mi i moim bliskim łaskę żywej wiary.
o. Jarosław Krawiec OP

KĄCIK LITURGICZNY
ŚW. KATARZYNA SIENEŃSKA, PATRONKA EUROPY
1347 - 1380
Św. Katarzyna ze Sieny była mistyczką, przewodniczką i matką
duchową, opiekunką ludzi chorych i cierpiących, ale też doradcą
i powiernikiem dostojników kościelnych.
Ta prosta, niewykształcona sienenka, dominikańska tercjarka, obdarzona
była licznymi łaskami i nadprzyrodzonymi darami, które z pożytkiem
wykorzystywała dla dobra ludzi i całego Kościoła. Nie zważając na
swoją małość i na swoje ludzkie ograniczenia, wyruszyła na ratunek
zagrożonego i skompromitowanego w tym czasie Kościoła. Wielka
schizma zachodnia sprawiła, że autorytet papieża, jak i całego duchowieństwa był mocno
zachwiany. Św. Katarzyna w sprawy Kościoła zaangażowała się z całą swoją energią. Napisała
mnóstwo listów do znanych osobistości, do samego papieża, do królów i rządów, do ludzi
wpływowych, do każdej z zainteresowanych stron. Wyruszyła w dalekie podróże, by osobiście
interweniować, pertraktować i służyć radą. Podjęła się nawet misji sprowadzenia papieża
Grzegorza XI z Awinionu na Stolicę Piotrową w Rzymie.
Św. Katarzyna z uporem nawoływała do pokoju, którego brakowało niemal na wszystkich
szczeblach społecznych: od rodziny poczynając, a na stosunkach międzynarodowych kończąc.
Zdawała sobie sprawę, iż zarówno dobro jednego człowieka, jak i większych społeczności
zależy w dużej mierze od ładu i zgody, więc nie ustawała w staraniach, by głosić potrzebę
pokoju i podejmować energiczne, zdecydowane i skuteczne działania, by go osiągnąć. Starała
się uzmysłowić ludziom, że najlepszą gwarancją trwałego pokoju jest miłość i jedność
w relacjach z innymi. O ten upragniony pokój apelowała do wszystkich, tak swoich
współziomków, jak i do rządów innych republik, polityków, duchownych, królów i samego
papieża.
Ewa Miller-Stefańska; GN 52/2004 [fragm.]
MAŁŻONKÓW PRZEŻYWAJĄCYCH SWOJE 25, 50,
55, 60 ROCZNICE ŚLUBU zapraszamy do katedry na
Mszę św. pod przew. Ks. Abpa w niedzielę, 20 maja br.
o godz. 12.00. Podczas Mszy Świętej małżonkowie jubilaci
otrzymają uroczyste błogosławieństwo, zaś po Eucharystii
zapraszamy na wspólne świętowanie na placu obok katedry.
Zgłoszenia w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin do 4 maja
br. w godz. 7.30–15.30 pod nr. tel. 519 546 196 lub
d_rodzin@archidiecezjakatowicka.pl.
EKSTREMALNY WEEKEND DLA MĘŻCZYZN odbędzie się w Beskidzie
Małym w dniach od 17 - 20 maja br. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie:
www.niezlomny24.pl.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Humor z „Niecodziennika całego” ks. Jana Twardowskiego
Jeden z chłopców powiedział:
- Zrobiłem dobry uczynek. Przeprowadziłem babcię przez ulicę przy pomocy pięciu kolegów.
Ktoś zdziwiony zapytał:
- Dlaczego ci koledzy pomagali?
Odparł:
- Bo sama nie chciała przejść.

