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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto dopełnienia
Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie Kościoła. Wierni mogą uzyskać
odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu: Przybądź, Duchu Stworzycielu i spełnienie
zwykłych warunków odpustu.
W naszej parafii 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. Dzieci pierwszokomunijne od jutra będą przeżywały
biały tydzień, gromadząc się na nabożeństwie majowym i Mszy św. w strojach
komunijnych, a 2 czerwca udadzą się na pielgrzymkę z rodzinami do Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Rodzin w Leśniowie.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Wpłaty
można także dokonać poprzez przelew na specjalne konto, którego numer podajemy
w gazetce parafialnej. Są także do nabycia cegiełki na budowę kościoła i klasztoru.
3. W przyszłą niedzielę mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do MB Piekarskiej. Zapraszamy
na pielgrzymkę rowerową, która wyruszy spod naszego kościoła o godz. 7.30.
4. Dziś o 12.00 w katowickiej katedrze Msza św. w intencji małżonków przeżywających swoje
jubileusze sakramentu małżeństwa. Parafialne Święto Rodzin będziemy przeżywali 10
czerwca. Program tego święta jest wywieszony na plakatach przed kościołem. Do 3 czerwca
prosimy o zgłoszenia do meczu piłki nożnej: rodzice – dzieci. Spotkanie organizacyjne
odbędzie się w piątek o godz. 19.00. Nauki dla rodziców i chrzestnych w sobotę o 16.30.
5. Jutro obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych.
6. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. Jest to „czas wzrostu
Kościoła”, kiedy to karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią, wypełniając swoje obowiązki
i praktykując miłość, Lud Boży pielgrzymuje do swojego ostatecznego celu.
7. 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.
8. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w środę po Mszy św. wieczornej. Tematem
katechezy będzie: „Dar męstwa”.
9. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie,
misyjne i zakonne.
10. Również w czwartek zapraszamy wszystkich chorych, niepełnosprawnych oraz osoby
w podeszłym wieku do udziału we Mszy św. o 18.00 oraz w nabożeństwie z modlitwą
o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą
wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.
11. W sobotę obchodzimy Dzień Matki. Msza św. w int. wszystkich matek, również zmarłych,
odbędzie się w piątek o godz. 17.00.
12. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zapraszamy chętnych do udziału w tym
wydarzeniu. Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45.

13. 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). Do przyszłej niedzieli trwają zapisy na
pielgrzymkę do Częstochowy na Apel Jasnogórski. Koszt 25 zł.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W minionym tygodniu, przeżywszy lat 74, zmarła nasza parafianka Gertruda MOKRY
z ul. Owsianej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...
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. 20.05 – 27.05.2018
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.
Poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła – 21.05
7.00 Za + Feliksa PSZCZÓŁKĘ i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ córkę Ewę BARON, jej ojca Alfreda i z rodziny.
Wtorek – 22.05
7.00 W int. O. Serafina z ok. 15. rocz. święceń prezbiteratu z podz. za jego powołanie
i posługę z prośbą o błog. Chrystusa Najwyższego Kapłana na dalsze lata posługi.
18.00 Za ++ brata Andrzeja i rodziców.
Środa – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Franciszka z Asyżu – 23.05
7.00 Za ++ Marię KOWASZ i Izabelę BULIŃSKĄ.
18.00 W int. Stanisława z prośbą o powrót do zdrowia.
Czwartek – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 24.05
7.00 Za + Joannę WOJCIECHOWSKĄ we wspomn. im. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Przez wstaw. św. Michała Archanioła w int. chorych, niepełnosprawnych,
seniorów i tych, którzy się nimi opiekują oraz o uwolnienie z nałogów.
Piątek – 25.05
7.00 Za ++ Marię i Józefa LASEK, trzech synów, synowe i dwóch zięciów.
17.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej w int. wszystkich matek.
17.00 W int. Małgorzaty TROJCA z ok. 11. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
Sobota – wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezb. – Dzień Matki – 26.05
7.00 Za + Barbarę NEWRZELLA w 2. rocz. śm. – int. od męża i córki.
12.00 Msza św. chrzcielna.

18.00 Za + Emilię GUZIEL w 19. rocz. śm.
18.00 Za ++ rodziców Teresę i Antoniego JÓZEFIOK oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 27.05
7.00 W int. Jana Aleksandra ZARMUTEK oraz Magdaleny HAWLICKIEJ z podz. za dar
wczesnej Komunii św. i wszelkie łaski.
8.30 Za ++ Jana KUPSKIEGO w 8. rocz. śm., z rodzin KUPSKI i KURCZ.

10.00 W int. Renaty z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. dla Solenizantki i całej rodziny. TD
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
14.00 W int. Beatrycy JAWORSKIEJ z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych oraz zdrowie na
dalsze lata życia. TD
17.00 Za ++ Iwonę LEŚNIK i Wilhelma RYŚ.
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”:
Jako powiernik tajemnicy „przed wiekami ukrytej w Bogu”, która na jego oczach
zaczyna się urzeczywistniać „w pełni czasu”, Józef jest wraz z Maryją, w noc
betlejemską, uprzywilejowanym świadkiem przyjścia na świat Syna Bożego. Józef
był świadkiem naocznym tych narodzin, które dokonały się w warunkach po ludzku
upokarzających, były więc pierwszą zapowiedzią owego dobrowolnego
„wyniszczenia”, jakie Chrystus przyjmie na siebie dla odkupienia grzechów.

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 20,19-23)
Duch Wspomożyciel
Człowiek uczy się przez całe życie. Z wiarą jest podobnie. Jeśli staramy się żyć
blisko Boga, dojrzewamy w poznaniu siebie i świata w świetle wiary. Coraz
bardziej też odkrywamy, że poznawanie Boga jest największą przygodą życia. Ten
rozwój wiary nie kończy się na ziemi, bo naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo. W
dojrzewaniu wiary Bóg nie zostawia nas samych. Duch Święty czuwa zarówno nad
każdym z nas, jak i nad całą wspólnotą wierzących. Sprawia, że trwamy w jednej
wierze. Uczy nas boskiego sposobu porozumiewania – języka miłości. Dba, byśmy
rozumieli poznawaną prawdę, i wciąż objawia nam Chrystusa.
Przybądź, Duchu Święty, Duchu Prawdy, i poprowadź mnie do całej prawdy. Wlej w moje serce miłość
i spraw, bym coraz bardziej upodabniał się do Chrystusa. o. Jarosław Krawiec OP

KĄCIK LITURGICZNY
Święta Rita z Cascia (1381-1457)
– święta od spraw beznadziejnych
Wszystko w życiu św. Rity jest
nadzwyczajne: od jej niezwykłego
poczęcia, przypominającego historię św. Jana
Chrzciciela, aż do niezwykłych łask, jakie
otrzymywała dla tych, którzy ją usilnie o to prosili.
Dary te wysłużyły jej miano orędowniczki
w «sprawach beznadziejnych». Zanim wstąpiła do
klasztoru była żoną i matką, dlatego wzywają jej
wstawiennictwa zarówno ojcowie i matki rodzin, jak
i zakonnicy i zakonnice. (Wspomnienie 22 maja)
http://www.voxdomini.com.pl/

31maja obchodzimy Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja eucharystyczna
przejdzie po Mszy o 8.30 ulicą Panewnicką,
Koszykową, Łąkową i Panewnicką (I ołtarz - rodziny
Jaworscy, Węgrzynek, Jastrzębscy, II ołtarz – przy
posesji P. Wróbel, odp. Członkowie Parafialnego
Chóru, III ołtarz – przy posesji Państwa Kempski,
odp. Wspólnota Żywego Różaniec, IV ołtarz – przy
posesji Państwa Mirskich, odp. Domowy Kościół).
Prosimy o udekorowanie trasy procesji, a także
o pomoc przy budowie ołtarzy i ofiarę na kwiaty.
Zachęcamy do uczestnictwa w procesji Bożego Ciała
oraz w oktawie

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Uroczystość Wczesnej Komunii św.
w naszej parafii 6.05.2018

Wyjazd młodzieży po bierzmowaniu
do Dechtic na Słowacji 5-6.05.2018

Program Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców
d o M a t k i B o ż e j P i e k a r s k i e j 27 maja 2018
I. Przygotowanie do liturgii Mszy św. (wzgórze kalwaryjskie):
8.00 – Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
8.30 – Rozważania różańcowe
- Procesja z obrazem
II. Przybycie księży biskupów do bazyliki:
9.30 – Powitanie liturgiczne
Matki Bożej
- Krótka adoracja w ciszy
Piekarskiej na
- Litania do Matki Bożej Piekarskiej
Kalwarię
III. Hołd złożony Matce Bożej
V. Msza św. na wzgórzu kalwaryjskim -10.45
IV. Powitania i pozdrowienia
VI. Godzina młodzieżowa (kalwaria)
- Powitanie Matki Bożej w imieniu
13:45 (przy ołtarzu głównym)
pielgrzymów
VII. Nabożeństwo majowe (kalwaria) – 15:00
- Słowo metropolity katowickiego,
VIII. Procesja do bazyliki - godz. 16.00,
ks. abpa Wiktora Skworca
hymn Te Deum i zakończenie pielgrzymki
www.piekarybazylika.pl

Spod naszego kościoła wyruszy pielgrzymka rowerowa o godz. 7.30
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.

W ramach VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego
Różańca nasza Parafia udaje się na Apel Jasnogórski
1 czerwca. Wyjazd o godz. 15.30.
Przy furcie klasztornej trwają zapisy na wyjazd.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Humor z „Niecodziennika całego” ks. Jana Twardowskiego

Pewien złodziej zakradł się do ogrodu róż. Rosły pięknie rzędami. Obcinał róże po kolei,
zostawiając co siódmą. Powtarzał sobie: - Siódme „nie kradnij”.

