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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
1. Dziś Dzień Fatimski. Zapraszamy na czuwanie fatimskie, które rozpoczniemy
nabożeństwem majowym o godz. 16.30, następnie Msza św. o godz. 17.00 w intencjach
zbiorowych oraz nabożeństwo fatimskie połączone z różańcem pokutnym i procesją światła
z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Prosimy zabrać świece.
O godz. 14.30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
2. Za tydzień obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trwa nowenna przed tą
uroczystością. Zapraszamy na czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego
w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00, które zostanie zakończone o godz. 21.00 Apelem
Jasnogórskim. W przyszłą niedzielę odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii św.
Nabożeństwo majowe odbędzie się już o godz. 16.00. Ze względu na dużą liczbę dzieci do
I Komunii Msza św. wieczorna zostanie odprawiona o godz. 18.00.
3. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
4. Również w przyszłą niedzielę w katowickiej katedrze Msza św. w intencji małżonków
przeżywających swoje jubileusze sakramentu małżeństwa. Parafialne Święto Rodzin będziemy
przeżywali 10 czerwca. O godz. 11.30 odbędzie się Msza św. w int. rodzin z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich, o 16.30 nabożeństwo w tej intencji, a następnie piknik rodzinny
w naszym ogrodzie (zabawy, gry oraz niespodzianki dla dzieci, coś do zjedzenia, biesiada). O godz.
14.30 odbędzie się mecz piłki nożnej: rodzice – dzieci z nagrodą w postaci pucharu. Prosimy
o zgłoszenia do drużyn do 3 czerwca.
5. W sobotę rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętamy o nim w modlitwie.
6. 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.
7. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się w środę o godz. 18.00.
8. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego. O godz.
15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. O godz. 17.00 Msza św.
wotywna o Bożym Miłosierdziu. O godz. 18.30 Msza św. z modlitewnym wieczorem uwielbienia
Słowem Bożym. Serdecznie zapraszamy.
9. Spotkanie Domowego Kościoła odbędzie się w czwartek o godz. 19.30. Rodziny chętne do
włączenia się w tę wspólnotę parafialną zgłaszają się u o. Proboszcza.
10. Od wtorku rozpoczynamy cotygodniowy Bieg Wokół Parafii. Serdecznie zapraszamy chętnych do
udziału w tym wydarzeniu. Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45. Szczegóły, trasa oraz
regulamin w dodatku do dzisiejszego numeru „Echa św. Antoniego”.
11. O. Cyryl, który swego czasu posługiwał jako proboszcz naszej parafii, od 1 maja przebywa
w szpitalu. Prosimy w intencji chorego Ojca o modlitwę.
12. 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). Szczegóły na stronie internetowej. Od jutra można zapisywać się na
pielgrzymkę do Częstochowy na Apel Jasnogórski. Wyjazd odbędzie się 1. czerwca. Koszt 25 zł.
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. 13.05 – 20.05.2018
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 oraz św. Dzieci z Fatimy w int. zbiorowej.
Poniedziałek – święto św. Macieja, Apostoła – 14.05
7.00 Za + Sebastiana CZYŻ w 1. rocz. śm. – int. od kolegów z Firmy „Baumex”.
18.00 W int. Członków Chóru Parafialnego „Pokój i Dobro” oraz ich rodzin.
Wtorek – wspom. św. Małgorzaty z Kortony – 15.05
7.00 Za + Pawła HUDALA w 15. rocz. śm. i rodziców z obu stron.
18.00 W int. Anny, Michała i Malwiny z prośbą o Boże błog., zdrowie i miłość w rodzinie.
Środa – święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski – 16.05
7.00 Za ++ Mariana FRYDYSIAKA, rodziców z obu stron, braci Józefa i Feliksa.
18.00 W int. naszej Ojczyzny.
Czwartek – wspom. św. Paschalisa Baylona, zakonnika – 17.05
7.00 W intencji Parafian.
18.00 Za ++ Henryka WITTOR, rodziców i rodzeństwo.
Piątek – św. Feliksa z Cantalice, zakonnika – 18.05
7.00 W int. o. Ambrożego i o. Cyryla z prośbą o Boże błog. i powrót do zdrowia.
17.00 Za ++ Władysława PŁASZEWSKIEGO, żonę Anielę, rodziców Weronikę
i Stanisława.
18.30 W int. Krystyny z ok. ur.
Sobota – 19.05 – czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego
7.00 Za ++ Elżbietę MARZEC we wspomn. ur., męża Gerarda oraz rodziców z obu stron.
18.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa oraz brata Zygmunta HAFTARCZYKÓW.
18.00 Za ++ Franciszkę TOMALA, męża i dzieci.
Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 20.05
7.00 W int. Jana STRECKER z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych, oraz za + żonę Krystynę w 2. r. śm.TD
8.30 Za + Hildegardę MOROŃ w 30. dn. po śm.
10.00 Za + Stefana GAŁECKIEGO w 3. rocz. śm.
11.30 UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
18.00 Za + Herberta PISULSKIEGO w 4. 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”:
Udając się do Betlejem z powodu spisu ludności, stosownie do zarządzenia
prawowitej władzy, Józef spełnił wobec dziecka ważne i znamienne zadanie, by
oficjalnie wpisać do rejestrów Cesarstwa imię „Jezus, syn Józefa z Nazaretu”
(por. J 1, 45). Zapis ten ukazywał w sposób jawny, że Jezus należy do rodzaju
ludzkiego, że jest człowiekiem pośród ludzi, obywatelem tego świata,
podległym prawom i instytucjom państwowym, ale także „Zbawicielem świata”.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
( Mk 16,15-20)
On sam jest niebem
W Ewangeliach opowiadających o Wniebowstąpieniu Jezusa nie widać cienia
smutku. Uczniowie nie płaczą, nie protestują, nie użalają się nad sobą, że już
więcej nie zobaczą Mistrza i Nauczyciela. Może się to wydać trochę dziwne.
Przecież pożegnania zwykle bywają trudne, zwłaszcza gdy odchodzi ktoś,
kogo kochamy. Tymczasem Jezus, choć wstępuje do Ojca, jednocześnie
pozostaje obecny ze swoim Kościołem, współdziała ze swoimi uczniami
i wskazuje prawdziwy kierunek naszego życia.
Chryste, Ty, wstępując do nieba, obdarzyłeś swoich uczniów nową mocą, by z odwagą
i radością szli na krańce świata głosić Ewangelię. Udziel także mnie łaski Ducha Świętego,
abym wszędzie tam, gdzie jestem, potrafił świadczyć o Tobie.
o. Jarosław Krawiec OP
KĄCIK LITURGICZNY
16 MAJA
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI
Św. Andrzej Bobola żył na przełomie XVI i XVII wieku. Był jezuitą.
Pełnił obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej
w Wilnie, następnie został wędrownym misjonarzem i utwierdzał wiarę
ludu w tych trudnych dla Kościoła katolickiego czasach. "Jestem
kapłanem katolickim, urodziłem się w katolickiej wierze i w tej wierze
chcę umrzeć, albowiem prawdziwa wiara prowadzi do zbawienia.
Przyjmując moją wiarę poznacie prawdziwego Boga i ocalicie wasze dusze" – tłumaczył
Kozakom. Zginął w roku 1657 śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu, zamęczony
z nienawiści do katolicyzmu przez zbrojną grupę Kozaków.
Kanonizowany w roku 1938. Jego ciało spoczywa w kościele Ojców Jezuitów w Warszawie.
http://kosciol.wiara.pl/

Modlitwa za ojczyznę:
Święty Andrzeju,
roztropnością
Patronie trudnych czasów!
umieli dostrzegać i oceniać
Ty krzepiłeś Polaków
sprawy własne i sprawy Narodu
w czasach wszelkiego zagrożenia.
w świetle Ewangelii Chrystusa.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Uproś nam odwagę działania,
Pomagaj nam wytrwać
byśmy nie trwali w bezradności
pośród wszystkich doświadczeń
wobec zła, które nie ustaje.
osobistych i społecznych.
Niech nas napełnia Boża radość,
Wyjednaj nam łaskę
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Bożego pokoju i jedności,
Święty Andrzeju Bobolo,
byśmy z rozwagą i ewangeliczną
oręduj za nami u Pana. Amen.

Z KRONIKI PARAFIALNEJ
Bierzmowanie w naszej parafii 26.04.2018

Podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. bp Marek Szkudło udziela młodzieży naszej parafii
sakramentu bierzmowania

Dziękczynienie za dar bierzmowania 29.04.2018

Podczas każdej Mszy św. dziękowaliśmy za dar naszego bierzmowania. O godz. 16.30 odbyło się specjalne
nabożeństwo w tej intencji z udziałem nowo bierzmowanych i ich rodzin oraz wspólna agapa z rodzicami
i kapłanami

PRZYPOMNIENIE
Rowerowa pielgrzymka dla
mężczyzn i młodzieńców do
Piekar Śl. wyruszy
w niedzielę 27 maja br. spod
naszego kościoła o godz. 7.30.
Zapraszamy 
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Humor z „Niecodziennika całego” ks. Jana Twardowskiego

Do zakrystii przyszli rodzice z małym dzieckiem.
- Przyszliśmy ochrzcić dziecko.
- Jakie imię? – zapytał ksiądz.
- Neptun – odpowiedzieli.
Ksiądz zrobił wielkie oczy.
- Niemożliwe. To pogańskie imię. Wybierzcie świętego patrona.
- Gdzie mamy go szukać?
Otwórzcie Litanię do Wszystkich Świętych
i weźcie pierwsze lepsze.
Po krótkiej naradzie zdecydowali:
- Dobrze. Niech będzie Kyrie elejson.

