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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. Przeżywamy Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego. W imieniu naszej
franciszkańskiej wspólnoty składamy świąteczne życzenia parafianom, sympatykom,
dobrodziejom i gościom. Niech Zmartwychwstały Chrystus Syn Boży obdarza nasze serca
pokojem i dobrem.
2. Składamy serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu Triduum Paschalnego:
wystroju ciemnicy, Bożego Grobu, za sprzątanie kościoła, ofiary na kwiaty do Bożego
Grobu; pocztom sztandarowym, panom niosącym baldachim, chórowi parafialnemu, Liturg.
Służbie Ołtarza, wszystkim, którzy w Wielkim Poście podzielili się darami z ubogimi
rodzinami, Par. Zesp. Caritas za przygotowanie paczek dla potrzebujących rodzin i chorych.
Bóg zapłać za wszystkie życzenia oraz za ofiarowane nam z okazji Świąt dary stołu.
3. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory świąteczne i nowennę do Miłosierdzia
Bożego, którymi zakończymy Triduum Paschalne.
4. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru.
5. Za tydzień – w II Niedzielę Wielkanocną – odbędzie się liczenie wiernych.
6. W tym dniu odbędzie się również wielkanocne spotkanie rodzin – Emaus Domowego
Kościoła.
7. Jutro drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Msze święte jak w każdą
niedzielę. Jutro nie będzie nieszporów.
8. Zewnętrznymi oznakami całego Okresu Wielkanocnego są: krzyż z czerwoną stułą,
paschał i figura Zmartwychwstałego. Symbole te pozostają przy ołtarzu do uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi
Oktawę Wielkanocną. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Piątek Oktawy
Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.
9. Trwa nowenna przed uroczystością Bożego Miłosierdzia: dziś o16.30, jutro po Mszy św.
o 11.30, w Tygodniu Wielkanocnym po Mszach św., z wyjątkiem piątku (o 15.00).
10. Przyszłą niedzielę obchodzimy jako święto Miłosierdzia Bożego. Na rozpoczęcie Tygodnia
Miłosierdzia Bożego zapraszamy chorych, osoby samotne, w podeszłym wieku na Mszę
św. w sobotę o 15.00 (będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych) oraz na
poczęstunek do domu parafialnego.
11. W tym dniu o 11.00 odbędzie się konwent wielkanocny kapłanów dekanatu Katowice –
Panewniki w Parafii Najśw. Imion Jezusa i Maryi w Katowicach – Brynowie.
12. Katecheza dla dorosłych odbędzie się w środę po Mszy św. o 18.00. Temat: Duch Święty
w dziełach miłosierdzia. Po katechezie spotkanie wielkanocne członków kręgu biblijnego
w domu parafialnym.
13. W czwartek przypada dzień modlitw o urodzaje.
14. Katecheza dla rodziców i chrzestnych w sobotę o 16.30.
15. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01 do 1.02.
2020 r.) Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na stronie internetowej.

16. Zbiórka sprzętu elektronicznego w ramach projektów misyjnych odbędzie się w piątek od
8.00 do 13.00. Sprzęt RTV, AGD, komputery, drukarki, telefony, monitory itp. można
składać w ogrodzie klasztornym.
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Zmartwychwstały Chrystus, Ten, który obdarza nas pokojem,
uzdalnia nas do życia na co dzień w mocy Jego Ducha.
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Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – 21.04.
Za + Ryszarda BRYŁA – int. od siostry z rodziną.
Za + Ryszarda BRYŁA – int. od Tomasza z rodziną.
W int. Agnieszki z ok. kolejnej rocz. ur., z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Za ++ rodziców NOCNY i MIERZWA oraz z pokrewieństwa.
Za + Edwarda WANIEK w 10. rocz. śm.
Poniedziałek Wielkanocny – 22.04
Za + Ryszarda BRYŁA - int. od rodziny GOŁĄB z Palczowic.
Za ++ męża Andrzeja STOLARCZYKA, rodziców Ernę i Romana ONDERKA.
Za ++ Andrzeja NOWAKA, rodziców i teściów.
W int. Franciszka PORADA z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
TD
Przez 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.,
zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
W int. Antoniego i Ewy SZOJDÓW z ok. 45. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
W int. Angeliki REMBACZ z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Wtorek Wielkanocny – 23.04.
Za ++ Ryszarda WĘGRZYNEK i rodziców.
Za + Małgorzatę URBANEK w 30. dn. po śm.
W int. pewnej osoby z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
zdrowie, opiekę Maryi i św. Antoniego.
Środa Wielkanocna – 24.04.
Do Bożej Opatrzn. w int. rodziny z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
W int. Anny, Ireny i Dariusza z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
W int. Henryka KRZYMYK z ok. ur., z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Świętych,
zdrowie oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
Czwartek Wielkanocny – 25.04.
Za + Bolesława JAKUBASIKA – int. od rodziny MOĆKA.
Za ++ Adelajdę RASZKE – STACHOWSKĄ, Marię i Zygmunta STACHOWSKICH.
Piątek Wielkanocny – 26.04.
W int. Jana z ok. 70 rocz. ur. z podz. za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. dla solenizanta i jego rodziny. TD
Za + Jana KOMORNICZAKA.
Za ++ Pawła i Różę DOBRY, Anielę i Władysława PŁASZEWSKICH.

Sobota Wielkanocna – Parafialny Dzień Caritas – 27.04.
7.00 Za ++ Małgorzatę SZOSTEK we wsp. ur., męża Wiktora i dusze w czyśćcu cierpiące.
14.00 W int. Franciszka WAŁKIEWICZA z ok. 70. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla solenizanta i jego rodziny. TD
15.00 Do Bożego Miłosierdzia w int. chorych, niepełnosprawnych, seniorów, samotnych,
tych, którzy się opiekują chorymi oraz członków Parafialnego Zespołu Caritas.
18.00 Za + Józefa KEMPSKIEGO w kolejną rocz. śm.
II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 28.04.
7.00 Za ++ Ludwika HOLEWIKA, krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 Za + Genowefę WCISŁO we wspomn. ur. – int. od córek i męża.
10.00 Za ++ Barbarę WIĘCEK w 1. rocz. śm., Władysława i Jacka WIĘCEK.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
11.30 W int. Jadwigi i Zygmunta WIDUCH z ok. 60. r. śl. z podz. za otrzym. łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych dla jubilatów i całej rodziny. TD
17.00 Za ++ Antoninę KRUS w 4. rocz. śm. oraz rodziców Danutę i Jana.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. do Dworu Niebieskiego:
w int. Ireny SORNEK z prośbą o rozeznanie i wypełnienie woli Bożej, o zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski (od 3.04. do 3.05.2019)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII (J 20,1-9)
Wiara w zmartwychwstanie
Uczennica wybiera się tam, gdzie pozostawiono ciało jej Pana. Ale grób jest
pusty. W tę ciemność wiary wpada promień światła. Choć na razie tłumaczenie
faktu jest bardzo ludzkie: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go
złożono” (J 20, 2). Tymi słowami wyrywa pozostałych uczniów z letargu
smutku i lęku. Biegną, aby sprawdzić, czy rzeczywiście grób jest pusty. Wierzą, choć nie
pojmują. Tę wiarę przekazali również każdemu z nas. Wiara Kościoła w fakt
zmartwychwstania wyrywa i mnie z marazmu i wnosi światło w różne ospałe przestrzenie
mojego życia. Ja też mogę uwolnić się od lęku i zwątpienia, bo Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał.
Dozwól, Panie, by pełna zdumienia radość zmartwychwstania przeniknęła moje myśli,
spojrzenia, słowa i działania. Niech moje serce zanurzy się w źródle tej niewypowiedzianej
radości!
ks. Janusz Lekan
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM
Czytajmy „Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary
„Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę
stuleci wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego.
Ja sam mogłem przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu,
przygotowane na życzenie zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki, które
chciałbym wszystkim wam polecić."
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005
Symbole Ducha Świętego
KKK 699 Ręka. Wkładając ręce, Jezus leczy chorych (Por. Mk 6,5; 8,23) i błogosławi dzieci
(Por. Mk 10,16). Apostołowie będą czynić to samo w Jego imię (Por. Mk 16,18; Dz 5,12; 14,
3), a ponadto właśnie przez włożenie rąk Apostołów jest udzielany Duch Święty (Por. Dz 8,1719;13, 3;19,6). List do Hebrajczyków wymienia wkładanie rąk wśród "fundamentalnych

elementów" swego nauczania (Por. Hbr 6,2). Ten znak wszechmogącego wylania Ducha
Świętego zachował Kościół w epiklezach sakramentalnych.
DUCH ŚWIĘTY
Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla
Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego
chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi
z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym
drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli niebios (Ireneusz
z Lyonu, „Przeciw herezjom”).
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

6 - 10.04.2019
Rekolekcje wielkopostne – czas łaski dla
parafii.
10.04.2019 Droga Krzyżowa ulicami parafii. Poświęcenie terenu budowy
nowego kościoła i klasztoru oraz nowego krzyża na placu
budowy

W środę, 10 kwietnia br., na zakończenie rekolekcji
wielkopostnych
odbyła
się
uroczysta
Msza
św. z udziałem ministra prowincjalnego o. Antonina
Brząkalika OFM oraz wikariusza prowincji o. Dymitra
Żeglina OFM.
Podczas tej Mszy św. licznie zgromadzeni parafianie
wraz ze swoimi duszpasterzami oraz wiernymi, którzy
przybyli z innych parafii, modlili się w intencji całej
parafii, a także dzieła budowy nowego kościoła
i klasztoru. Bezpośrednio po Mszy św. odbyła się już po raz trzeci "Droga Krzyżowa ulicami Parafii".
Na prośbę o. Proboszcza, przy II stacji o. Prowincjał dokonał poświęcenia placu pod budowę nowego
kościoła i klasztoru oraz nowego krzyża, który został wzniesiony w tym miejscu.
Droga Krzyżowa zakończyła się na końcu ulicy Bałtyckiej, przy Nowym Osiedlu, gdzie znajduje się
grób śp. Jana Giemzy, który - jak podaje tablica nagrobna - zginął w tym miejscu z rąk hitlerowców
w październiku 1944 r. Wspomniano wszystkich poległych za naszą Ojczyznę, zamordowanych
w Katyniu, a także ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.
Na zakończenie przy akompaniamencie orkiestry zaśpiewano pieśń „Boże coś Polskę” oraz Apel
Jasnogórski.
Zanim proboszcz o. Serafin Sputek OFM udzielił końcowego błogosławieństwa, podziękował
ministrowi prowincjalnemu i wikariuszowi naszej prowincji zakonnej oraz służbom porządkowym:
policji i straży miejskiej, parafianom, którzy pomogli wznieść krzyż na placu budowy i zadbali
o porządek wokół niego, poszczególnym grupom niosącym krzyż podczas Drogi Krzyżowej,
wszystkim parafianom za zaangażowanie w rekolekcje wielkopostne, w Drogę Krzyżową, za światełka
w oknach na trasie procesji, członkom orkiestry dętej Kopalni Wujek za uświetnienie nabożeństwa,
a także braciom klerykom z Panewnik za udział w modlitwie.

