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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III 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.
2. 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.
3. Dziś też obchodzimy Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna XI Tydzień Biblijny pod hasłem:
„Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12). W związku z tym dziś 10 min. przed
każdą Mszą św. czytamy wybrane teksty z Ewangelii wg św. Jana. Natomiast wychodząc
z kościoła przez cały tydzień będzie można zabrać Dobre Słowo z cytatem z Pisma
Świętego. W Tygodniu Biblijnym zapraszamy we wtorek i w piątek o 19.00 na spotkanie
Kręgu Biblijnego, a w środę o 18.30 na modlitwę psalmami. Zachęcamy do spotkań
w Kręgu Biblijnym w naszej parafii w każdy wtorek po Mszy św. o 18.00.
4. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 w naszej parafii będziemy przeżywać 1. rocznicę
Wczesnej Komunii św. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
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. Zapraszamy Członków Żywego Różańca do udziału w „majówkach”, spotkaniach
poszczególnych Róż Różańcowych. W programie: nabożeństwo majowe, Msza św.
i wielkanocne spotkanie w domu parafialnym. W poniedziałek: Róża św. O. Pio (2), Róża
św. Maksymiliana (6) i Róża Rodziców, we wtorek: Róża św. Franciszka (1) i Róża św.
Jana Pawła II (3), w środę: Róża św. Filomeny (4) i Róża męska św. Józefa (5).
Zapraszamy chętnych do włączenia się w odmawianie jednej dziesiątki Różańca dziennie.
Chcemy, by powstała Róża św. Antoniego z Padwy. Deklaracje, które są wyłożone pod
chórem należy wypisać i wrzucić do koszyka.
8. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
9. W miesiącu maju odprawiana jest w naszym kościele Msza św. gregoriańska w int.
+ o. Cyryla CZARNOJANA w 1. rocz. śmierci.
10. 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.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Tydzień Biblijny będzie dla nas zachętą nie tylko do osobistej, ale
i wspólnotowej lektury Pisma świętego.

INTENCJE MSZY ŚW. 5.05. – 12.05.2019
III Niedziela Wielkanocna – 5.05. – Niedziela Biblijna
7.00 Za + Ryszarda BRYŁA- int. od Genowefy SZYMCZYK i rodziny SEREK.
8.30 Za + Anielę PINDEL we wspomn. ur.
10.00 Za + Stanisławę i Marię HARTL.

11.30 W int. dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św. oraz ich rodziców.
17.00 Za ++ męża Józefa KOŁODZIEJCZYKA, córkę Katarzynę, rodziców z obu stron,
brata Mariana z żoną, Irenę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba – 6.05
7.00 Za + Bolesława JAKUBASIKA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
7.00 Za ++ Bolesława JAKUBASIKA w 30. dn. po śm., Bronisława i Mieczysława – int. od
rodziny JAKUBASZEK.
18.00 W int. Wioletty z ok. 19. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.,
opiekę Maryi, Dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie egzaminów maturalnych.
Wtorek – 7.05.
7.00 Za + Bolesława JAKUBASIKA – int. od syna Sebastiana z rodziną.
18.00 Za ++ dziadków z rodzin GOLC, PŁUCIENNIK, JURASZCZYK i GIERLOTKA.
18.00 Za ++ Antoniego i Alfredę HAMPEL, rodziców HAMPEL i STOMPOR.
Środa – uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., głównego patrona Polski – 8.05.
7.00 Za ++ Stanisława i Wojciecha KOCOT.
18.00 W pewnej int. z prośbą o Boże miłosierdzie.
18.00 Za ++ Marię i Stanisława KOLMAGA.
Czwartek – 9.05.
7.00 W int. Mirosława.
18.00 Za + Adelę KRAWCZYK w 2. rocz. śm.
18.00 Za + Elżbietę WYCIŚLIK – int. od FZŚ.
Piątek – 10.05.
7.00 W int. Piotra i Henryki z prośbą o uzdrowienie oraz w int. Jacka.
7.00 Za ++ Marię KOWASZ, z rodzin KOBUZ i ROTER.
17.00 Za ++ Cecylię i Antoniego TYNEK oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota – 11.05.
7.00 Za ++ Annę MAGDZIARZ w 1. rocz. śm., męża Stanisława MAGDZIARZ i Pawła
MAGDZIARZ.
18.00 W int. Janiny i Andrzeja MIROWSKICH z ok. ur. oraz całej ich rodziny z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
18.00 W int. Igora PILEWSKIEGO z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi
i Świętych Patronów.
IV Niedziela Wielkanocna – 12.05 – Niedziela Dobrego Pasterza
7.00 Za ++ Bogusławę KALAGA, rodziców, brata i bratową.
8.30 Za + Anielę PINDEL w 2. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 W int. dzieci i ich rodziców w rocznicę Wczesnej Komunii św.
11.30 W intencji Parafian.
11.30 Za + Czesława PARUCH w 4. rocz. śm.
17.00 Za + Edwarda SKUPNIK i dusze w czyśćcu cierpiące.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + o. Cyryla CZARNOJANA (od 3.05.- 01.06.2019)
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.
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)

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 21,1-19)
Tylko miłość rozpoznaje Jezusa
Pytanie Jezusa: „Dzieci! Nie macie nic do jedzenia?” (J 21, 5), zasmuciło
uczniów. Nie mieli czym Go ugościć, bo nic nie złowili. Po raz kolejny
doświadczają, że bez Jezusa niczego nie mogą. Choć zaangażowani w trud
połowu nie rozpoznają głosu Mistrza, to jednak wiara podpowiada im, aby
okazać Mu posłuszeństwo. Wtedy doświadczają znaku mocy Syna Bożego. Oto
Zmartwychwstały objawia się swoim uczniom w ich codziennym życiu i pracy. Jednak to
dopiero miłość Go rozpoznaje. Najpierw w sercu Jana Apostoła, potem w doświadczeniu
miłosierdzia przez tego, który się Go zaparł. Jezus i mnie nie rozlicza, a jedynie pyta o miłość.
Miłosierdzie jest spotkaniem z Bogiem, które uczy pokory, abym już nie polegał wyłącznie na
sobie, lecz dawał się prowadzić Duchowi Świętemu.
Doświadczam, Panie, jak niewiele mogę bez Ciebie. Niech obecność Twojego Ducha pozwala
mi odkrywać, jak bardzo troszczysz się o mnie. Pomóż mi w mojej codzienności słyszeć Twój
głos i posłusznie iść za nim.
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 701 Gołębica. Na końcu potopu (którego symbolika odnosi się do chrztu) wypuszczona
przez Noego gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, że
ziemia znowu nadaje się do zamieszkania (Por. Rdz 8, 8-12). Gdy Chrystus wychodzi z wody
po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i spoczywa na Nim (Por.
Mt 3,16 par.). Duch Święty zstępuje do oczyszczonego serca ochrzczonych i w nim przebywa.
W niektórych kościołach święte Postacie eucharystyczne są przechowywane w metalowym
naczyniu w formie gołębicy (columbarium), zawieszonym nad ołtarzem. Symbol gołębicy na
oznaczenie Ducha Świętego jest tradycyjny w ikonografii chrześcijańskiej.
DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty (…) jest przede wszystkim przewodnikiem człowieka po drogach świętości
(Zdzisław Józef Kijas OFMConv ,”Traktat o Duchu Świętym i łasce”).
XI Tydzień Biblijny i Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego
Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy
wyjściu z kościoła otrzyma kartkę z siglem biblijnym. W tym roku
zaproponowane fragmenty pochodzą z Ewangelii wg świętego Jana. –
Po powrocie do domu otwórzmy Pismo święte i w najgłębszym
skupieniu niech odczytajmy sobie otrzymany tekst. Niech on nam
posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie, nie tylko
w tym dniu, lecz przez cały rok.[…]
Nie tylko tego dnia, ale i przez cały tydzień w wielu polskich
świątyniach organizowane będą liturgie słowa i nabożeństwa, które
nawiązywać będą do tegorocznych obchodów Tygodnia Biblijnego.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma Świętego jest Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła
II, Fundacja im. Rodziny Ulmów „Soar” i Fundacja Dabar. Wydarzenie objęli patronatem
honorowym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i premier
Mateusz Morawiecki.
www.ekai.pl
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
PROTOKÓŁ Z 8. POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY
DUSZPASTERSKIEJ /SKRÓT/
Posiedzenie Rady Parafialnej odbyło się dnia 31 marca 2019 roku.
Część formacyjna dotyczyła następującego tematu: Duch Święty twórcą komunii
Kościoła. Parafia wspólnotą wiary i życia.
W części sprawozdawczej o. Serafin podsumował tegoroczne odwiedziny
duszpasterskie. O. Proboszcz podkreślił hojność parafian, którzy przekazali liczne datki na
konto budowy kościoła i podziękował wszystkim za współpracę w okresie Bożego Narodzenia.
Szczególne podziękowania złożył Dzieciom Maryi za zorganizowanie jasełek w Centrum
Zdrowia Dziecka. Kolejne podziękowania skierowane zostały do osób, które przygotowały
młodzież do bierzmowania oraz do parafian, którzy wzięli udział w uroczystej Mszy św. O.
Proboszcz podziękował także Zespołowi Caritas za zorganizowanie spotkania chorych (9.02),
zbiórkę na Dzieło Pomocy Ad Gentes oraz zbiórkę będącą parafialną jałmużną postną - na
Rodzinę w Syrii. Zachęcił także parafian do zaangażowania w zbliżających się wydarzeniach:
uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych, obchodach Triduum Paschalnego.
Na miesiąc maj zaplanowane są następujące wydarzenia: Tydzień Biblijny, Wczesna
i I Komunia święta, spotkania róż różańcowych (majówki), nabożeństwa majowe, nabożeństwo
fatimskie, dni modlitw o urodzaje oraz pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich. W maju
zostaną też wznowione biegi wokół parafii.
Na zakończenie uczestnicy podpisali pismo skierowane do kapituły prowincjalnej, dotyczące
wydzielenia kwatery dla pochówku ojców franciszkanów na naszym cmentarzu.

26 kwietnia 2019 Ks. bp Grzegorz Olszowski
27 kwietnia Parafialny Dzień Caritas
w naszym kościele przy okazji wizyty
Rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia
w ośrodku SPES
w naszej parafii
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- Mamo, ile jest pasty do zębów w tubie?
- Nie mam pojęcia, syneczku.
- A ja wiem. Od telewizora do kanapy!

