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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś w naszej parafii uroczystość Wczesnej Komunii św. Nabożeństwo majowe odbędzie
się o godz. 16.00. O godz. 14.30 spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Dzieci wczesnokomunijne od jutra będą przeżywały biały tydzień, gromadząc się na
nabożeństwie majowym i Mszy św. w strojach komunijnych, a w sobotę udadzą się na
pielgrzymkę z rodzinami do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Leśniowie.
Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. Zapisy dziś w zakrystii.
2. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbędzie się 20 maja. Ze względu na dużą
liczbę dzieci do I Komunii Msza św. wieczorna zostanie odprawiona o godz. 18.00.
3. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach majowych od poniedziałku do
czwartku i w soboty o 17.30, w piątki po Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele o 16.30.
4. W przyszłą niedzielę Dzień Fatimski. Zapraszamy na nabożeństwo majowe o godz. 16.30,
Mszę św. o godz. 17.00 w intencjach zbiorowych (intencje składamy przy furcie), oraz
nabożeństwo fatimskie połączone z różańcem pokutnym i procesją światła z figurą Matki
Bożej Fatimskiej. Prosimy o zabranie świec.
5. Również w przyszłą niedzielę o godz. 10.00 w naszej parafii będziemy przeżywać
I rocznicę Wczesnej i I Komunii św. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
6. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę
Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych
krzyży. Dni Krzyżowe również nawiązują do zbliżającej się Uroczystości Wniebowstąpienia
Pańskiego. 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.
7. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
8. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę, 13 maja o 14.30.
9. 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).
10. Dekanalna pielgrzymka Parafialnych Zespołów Caritas do klasztoru pobenedyktyńskiego
w Legnickich Polach i do Legnicy odbędzie się we wtorek, 22 maja. Ze względu na
odległość (około 300 km) koszt będzie wynosił ok. 80 do 100 zł w zależności od ilości
chętnych. Zapraszamy do udziału także parafian spoza Zespołu Caritas. Wyjazd autokarem
o godz. 6.00 z Ochojca. Zgłoszenia w zakrystii do 10 maja.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W naszej gazetce parafialnej m.in. relacja z wyjazdu rodzin do Świętej Puszczy.
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 MSZY ŚW. 6.05 – 13.05.2018
VI Niedziela Wielkanocna – 6.05
7.00 W int. Bogu wiadomej.
8.30 Za ++ Janusza MIERZWA, rodziców Marię i Franciszka MIERZWA oraz
z pokrewieństwa.
10.00 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.
11.30 UROCZYSTOŚĆ WCZESNEJ KOMUNII ŚW.
17.00 Za + Czesława PARUCH w 3. rocz. śm.
Poniedziałek – 7.05
7.00 Za + Jana WYCIŚLIK w 3. rocz. śm.
18.00 Za + Bolesława STASZEWSKIEGO w 30. dn. po śm.
18.00 W int. Heleny KUBIEŃ z prośbą o szczęśliwy zabieg i zdrowie.
Wtorek – uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., głównego patrona Polski – 8.05
7.00
18.00 Za + Bronisława KUDEŁKO.
Środa – 9.05
7.00 Za + Anielę PINDEL w 1. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Adelę KRAWCZYK w 1. rocz. śm.
Czwartek – 10.05
7.00
18.00 Za + Ryszarda DYRNA w rocz. śm.
Piątek – 11.05
7.00
17.00 Za ++ Edwarda SKUPNIK, rodziców ze strony SZUMILAS i SKUPNIK oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
Sobota – wspom. św. Leopolda Mandića z Hercegnovi – 12.05
7.00 Za + Agnieszkę KANIA.
18.00 Za ++ męża Józefa KOŁODZIEJCZYKA, córkę Katarzynę KOŁODZIEJCZYK,
rodziców z obu stron i brata Mariana.
18.00 Za ++ męża Mieczysława ŁUKASIKA w 4. rocz. śm., matkę Gertrudę POLOCZEK.
Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 13.05
7.00 Za + Zbigniewa KUBIEŃ.
8.30 Za ++ Marię GODZIEK w 6. rocz. śm., męża, rodziców i rodzeństwo.
10.00 ROCZNICA WCZESNEJ I PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
10.00 Za ++ Krystynę i Eugeniusza, rodziców Rozalię i Rudolfa oraz z pokrewieństwa.
11.30 W intencji Parafian.
17.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej w int. zbiorowej.
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”:
Maryja jest pokorną służebnicą Pańską, przygotowaną od początku czasów do
roli Matki Boga; Józef jest tym, którego Bóg wybrał, aby „strzegł porządku przy
narodzeniu się Pana”, jego zadaniem jest zatroszczyć się o „uporządkowane”
wprowadzenie Syna w świat, z zachowaniem Boskich nakazów i praw ludzkich.
Całe tak zwane życie „prywatne” czy „ukryte” Jezusa powierzone jest jego opiece.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
( J 15,9-17)
Abyście się wzajemnie miłowali
Szczera i głęboka miłość do Boga zaczyna się od miłości do bliźniego.
Dlatego najpierw powinniśmy prawdziwie pokochać tych, którzy są najbliżej
– naszą rodzinę. Dopiero wówczas to uczucie będziemy w stanie rozszerzać
na innych. Łatwo bowiem kochać na odległość, deklarować przyjaźń wobec
tych, co są daleko. Najbliższych miłować jest zawsze najtrudniej. Żyjąc pod
jednym dachem, obrastamy we wzajemne pretensje, żale, winy… Wobec
najbliższych często czujemy się usprawiedliwieni z naszej obojętności i skamieniałego serca.
Znając ich wady i słabości, potrafimy też boleśnie zranić.
Panie Jezu, proszę dziś o pogłębienie miłości w mojej rodzinie. Pomóż nam wzrastać we
wzajemnym zrozumieniu, ucz szacunku do siebie, życzliwości. Daj łaskę przebaczenia. Dziękuję
Ci, Boże, za wszystkich moich bliskich.
o. Jarosław Krawiec OP

KĄCIK LITURGICZNY
ŚW. LEOPOLD MANDIĆ (1866 - 1942)
Leopold był spowiednikiem w różnych klasztorach prowincji
weneckiej. W 1906 r. został tymczasowo wysłany do klasztoru
Świętego Krzyża w Padwie. Jak się później okazało, przebywał w nim
aż do śmierci. Nie tylko udzielał rad i służył jako spowiednik, ale za
penitentów ofiarował także swoje cierpienia. W ciasnej celi zakonnej
spowiadał codziennie po kilkanaście godzin.
Jan Paweł II w trakcie homilii w dniu kanonizacji powiedział: „Co
zostało po św. Leopoldzie? Komu i czemu służyło jego życie?
Pozostali bracia i siostry, którzy stracili Boga, miłość, nadzieję. Biedne
istoty ludzkie, które potrzebowały Boga i wzywały go, błagając o Jego
przebaczenie, o Jego pociechę, o Jego pokój, o Jego łagodność. Tym
biednym św. Leopold ofiarowywał życie, za nich ofiarowywał swoje
cierpienia i swoją modlitwę, a przede wszystkim celebrował Sakrament
Pojednania. Tutaj przeżywał swój charyzmat. Niech ten wielki-mały [z powodu bardzo
niskiego wzrostu] Święty pomoże nam odkryć charyzmat, którym mamy służyć bliźnim".
(Wspomnienie 12 maja)
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
PARAFIALNY WYJAZD RODZIN DO ŚWIĘTEJ PUSZCZY 21-22.04.2018
Parafialna Pielgrzymka Rodzin do Świętej Puszczy k. Olsztyna. A może nie pielgrzymka, tylko
bardziej luźna wycieczka, a może po prostu dwudniowy piknik rodzinny pełen zabaw i gier. Ja sam nie
wiem, a Wy sami oceńcie po przeczytaniu relacji. Uczestniczyło 12 rodzin z 4 miast: z Katowic,
Tychów, Rudy Śląskiej i Rybnika, na czele grupy stał o. Serafin, a organizatorem był parafialny Krąg
Domowego Kościoła. Ale po kolei...

Robert Lewandowski właśnie przegrywa swój czwarty z rzędu półfinał Ligi Mistrzów, a ja siedzę przy
komputerze i zastanawiam się jak to się stało, że po 20 latach przerwy ktoś namówił mnie na napisanie
tekstu dłuższego niż e-mail...
Wszystko zaczęło się od pomysłu o. Serafina jeszcze jesienią zeszłego roku, aby zorganizować
rodzinną wycieczkę pod hasłem „Z Bogiem i rodziną na łonie natury”. Krąg Domowego Kościoła, do
którego również należę, podjął się realizacji tego pomysłu.
Wycieczka trwała 2 dni, rozpoczęliśmy w sobotę od powitania i przedstawienia się: marudny Marcin,
ambitna Ania, waleczny Wojciech, łagodna Łucja, bombowy Brunon i sympatyczny Staszek to tylko
niektóre z wymienionych przydomków. Po tym krótkim wstępie uroczyście rozpoczęliśmy od Mszy
św., podczas której mieliśmy okazję do odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich. Specjalne, uroczyste
słowa przysięgi, formalne podpisanie dokumentu przy ołtarzu, róża dla Żony, buziak dla Męża, a więc
połączenie wielu przyjemności w jednym!
Następnie wybraliśmy się na pieszą wycieczkę na „Mały Giewont”, choć to tylko 20 minut od naszego
Ośrodka, ale za to droga minęła na ciekawych rozmowach i wśród dzikiej jurajskiej natury. To chyba
podczas tego spaceru, zaskoczony pytaniem o. Serafina, podjąłem się napisania tej relacji. Następnie,
już po obiedzie, odbył się mecz piłki nożnej na okolicznym Orliku. Jak tak spoglądam jednym okiem
na dzisiejszy półfinał Ligi Mistrzów, to myślę, że kilku zawodników naszego meczu spokojnie
zmieściłoby się do składu Bayernu. Po meczu, na zasłużony podwieczorek zjedliśmy ciasto i owoce.
Wieczorem odbyło się ognisko. Ktoś powie, że to zwyczajny punkt programu. Ale co, jeśli to sam
Ojciec Proboszcz serwuje nam grillowane krupnioki? A ogniskowe pieśni można było zaśpiewać przy
akompaniamencie akordeonu? Tuż przed Apelem o 21.00 na zakończenie dnia odbyły się jeszcze
zabawy i tańce dla dzieci.
W niedzielę po śniadaniu uczestnicy zostali zaskoczeni przez organizatorów zaproszeniem na Randkę
Małżeńską. Stoliki zostały ustawione, w menu 15 pozycji, kawa, herbata, ciasteczka. Była to godzina,
którą, można było poświęcić na rozmowę ze współmałżonkiem. Dzieci miały w tym czasie
zapewnioną opiekę. A jakie były owoce tej randki, musicie już zapytać samych uczestników.
Następnym punktem planu był wyjazd samochodami do Leśniowa, do Sanktuarium Matki Boskiej
Leśniowskiej. Tam, tuż po zakończeniu Mszy św. otrzymaliśmy specjalne Błogosławieństwo dla
Rodzin. Napełnieni owym Błogosławieństwem, w dobrych humorach udaliśmy się na lody.
Ostatnim punktem programu, tuż po obiedzie, było Błogosławieństwo Rodzin w kaplicy w Świętej
Puszczy. Podziękowaniom oraz miłym słowom i gestom nie było końca. Podczas Błogosławieństwa,
jak i podczas sobotniej Mszy św. przygrywali nam tzw. „muzyczni” czyli umuzykalniona
i zaprzyjaźniona rodzina z Tychów.
Dzisiejszy półfinał kończy się dla fanów Lewandowskiego raczej smutno, ja za to mogę z całą
pewnośścią stwierdzić, że nikt ze Świętej Puszczy smutny nie wyjeżdżał. Co więcej, mogę ten wyjazd
polecić już w przyszłym roku każdemu, kto będzie się nad nim zastanawiał. Do zobaczenia! Szczęść
Boże!
Marcin G. – parafianin
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Humor z „Niecodziennika całego” ks. Jana Twardowskiego

Wzdychał ksiądz na parafii: „O, moja wiaro biedna!
Jeśli piorun nie trzaśnie, nikt się nie przeżegna”.

