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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Przez cały
tydzień modlimy się o powołania do służby Bożej. Zapraszamy dziś na nabożeństwo
majowe o godz. 16.30 w int. powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne
i zakonne.
2. W przyszłą niedzielę w naszej Parafii odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii św.
Nabożeństwo majowe już o godz. 16.00. Próby przed Komunią - we wtorek, w środę
i w czwartek o godz. 19.00. Spowiedź dzieci i rodziców w sobotę o godz. 10.00.
3. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
4. 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.
5. W poniedziałek wspominamy Pierwsze Objawienie Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy na
czuwanie fatimskie, które rozpoczniemy nabożeństwem majowym o godz. 17.30, o godz.
18.00 Msza św. w intencjach zbiorowych oraz nabożeństwo fatimskie połączone z różańcem
pokutnym i procesją światła z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Prosimy zabrać świece.
Intencje składamy do koszyka pod chórem lub przy furcie.
6. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się w czwartek o godz. 18.00.
7. 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.
8. W przyszłą niedzielę w katowickiej katedrze Msza św. w int. małżonków przeżywających
swoje jubileusze sakramentu małżeństwa. Parafialne Święto Rodzin będziemy przeżywali
9 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 14.30
odbędzie się mecz piłki nożnej: rodzice – dzieci z nagrodą w postaci pucharu. Prosimy o
zgłoszenia do drużyn do 2 czerwca. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, wszystkich
liderów grup parafialnych odbędzie się 22 maja o godz. 19.00 w klasztorze.
9. Spotkanie Rodzin Domowego Kościoła - w poniedziałek o godz. 16.30. Rodziny, które
chciałyby przynależeć do tej wspólnoty mogą zgłosić się do 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. 19.50.
Szczegóły, trasa oraz regulamin w dodatku do dzisiejszego numeru „Echa św. Antoniego”.
Natomiast pielgrzymka rowerowa mężczyzn do Piekar Śl. 26 maja rozpocznie wycieczki
rowerowe, które zostaną zakończone we wrześniu pielgrzymką rowerową do Częstochowy.
11. 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.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
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. 12.05. – 19.05.2019
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.
Poniedziałek – 13.05 – Dzień Fatimski
7.00 Za + Agnieszkę KANIA.
18.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej oraz św. Dzieci z Fatimy w int. zbiorowej.
Wtorek – święto św. Macieja Apostoła – 14.05.
7.00 W int. Piotra i Doroty z prośbą o uzdrowienie.
18.00 Za + Jerzego ŚLĘZAK w 2. rocz. śm.
18.00 Za + Gertrudę MOKRY w 1. rocz. śm.
Środa – wspomn. św. Małgorzaty z Kortony – 15.05.
7.00 Za ++ Augustyna i Jadwigę, syna Jana SINKA i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Danutę MULLER w 7. rocz. śm.
18.00 Za + Edwarda MAĆKOWIAKA.
Czwartek – święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski – 16.05.
7.00 W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie oraz w int. Anny z prośbą o opiekę Maryi.
18.00 W int. naszej Ojczyzny.
18.00 Za ++ Halinę ŁUKAWSKĄ w 1. rocz. śm., męża Józefa i Mariana PALUS.
Piątek – wspom. św. Paschalisa Baylona, zakonnika – 17.05.
7.00 Za + Andrzeja ROZMUS – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
17.00 Za ++ Henryka WITTOR, rodziców i braci.
17.00 Za ++ Zofię i Stanisława BĄBOLEWSKICH.
Sobota – wspomn. św. Feliksa z Cantalice, zakonnika – 18.05.
7.00 Za + Rafała JANIAKA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
7.00 Za ++ rodziców oraz z rodzin KOWALCZYK i WARZYŃSKICH.
18.00 Za ++ mamę Joannę KANDZIA we wspomn. ur. i ojca Henryka.
V Niedziela Wielkanocna – 19.05
7.00 Za + Krystynę STRECKER w rocz. śm.
8.30 W int. Igora PILEWSKIEGO z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi,
Dary Ducha Świętego, pomyślne zdanie egzaminów oraz z prośbą o Boże łaski dla
rodziny – int. od babci Marianny.
8.30 W int. Wojciecha KOWALCZYKA z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę
Maryi, Aniołów i Świętych.
10.00 Za + Stefana CZAŁECKIEGO 4. rocz. śm.
11.30 W int. dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. oraz ich rodziców.
17.00 Za + Herberta PISULSKIEGO w 5. rocz. śm.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + o. Cyryla CZARNOJANA (od 1- 30.05.2019)
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.

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 św. 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 10,27-30)
Bezpieczni z Jezusem
Świat chce dziś być obecny w każdym wydarzeniu i życiu każdej osoby,
decydować o przekraczaniu kolejnych granic intymności życia człowieka.
Jednak w każdym z nas jest lęk przed tym, aby dać się poznać do końca. Może
to po prostu zwykłe poczucie wstydu? Przed Jezusem nie muszę się wstydzić. On zna mnie po
imieniu, wie doskonale, na co mnie stać. Chce, abym dziś na nowo uświadomił sobie, że tylko
wtedy stanę się Jego posłuszną owcą, kiedy uświadomię sobie, że jedynie On jest Dobrym
Pasterzem. Tylko On może mi dać życie wieczne. On jest moją nadzieją. W jedności z Nim jest
moje prawdziwe bezpieczeństwo.
Panie, dziękuję Ci, Ty jesteś moim pasterzem, dlatego niczego mi nie braknie. Ty pozwalasz mi
leżeć na zielonych pastwiskach. Ty prowadzisz mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
przywracasz mi życie. Czynisz to przez wzgląd na swoje imię (por. Ps 123). 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
Duch i Słowo Boże w okresie obietnic
KKK 702
Od początku aż do "pełni czasu" (Ga 4,4) współne posłanie Słowa i Ducha Ojca pozostaje
ukryte, ale wciąż się realizuje. Duch Boży przygotowuje czas Mesjasza i chociaż ani Duch, ani
Słowo nie są jeszcze w pełni objawieni, są już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy się
objawią. Dlatego gdy Kościół czyta Stary Testament (Por. 2 Kor 3,14), zgłębia w nim (Por. J 5,
39.46) to, co Duch Święty, "który mówił przez proroków", chce nam powiedzieć o Chrystusie.
Przez "proroków" wiara Kościoła rozumie tych wszystkich, których Duch Święty natchnął do
żywego głoszenia i redagowania ksiąg świętych, zarówno Starego, jak Nowego Testamentu.
Tradycja żydowska rozróżnia Prawo (pięć pierwszych ksiąg, czyli Pięcioksiąg), Proroków
(księgi nazywane w tradycji chrześcijańskiej historycznymi i prorockimi) oraz Pisma (przede
wszystkim księgi mądrościowe, a szczególnie Psalmy) (Por. Łk 24,44).
DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty jest tym, który porusza Kościół, jest tym, który działa w Kościele, w naszych
sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina wyjątkową osobą, ale z tych różnych
ludzi czyni jedność. Jest tym, który pobudza, by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież i posyła,
aby dawać świadectwo o Jezusie (papież Franciszek).

Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. (1)
I. 13 maja 1917 - pierwsze objawienie się Matki Bożej
13 maja 1917 r. bawiliśmy się z Hiacyntą
i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria.
Budowaliśmy murek dookoła gęstych krzewów,
kiedy nagle ujrzeliśmy jakby błyskawicę.
- „Lepiej pójdźmy do domu - powiedziałam do
moich krewnych. - Zaczyna się błyskać, może
przyjść burza".
- „Dobrze!" - odpowiedzieli.
Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając
owce w stronę drogi. Kiedy doszliśmy mniej
więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu,
zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po
zrobieniu kilku kroków dalej, ujrzeliśmy na
skalnym dębie Panią w białej sukni,
promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem
jeszcze jaśniejszym niż promienie słoneczne,
które świecą przez kryształowe naczynie z
wodą. Zaskoczeni tym widzeniem
zatrzymaliśmy się.
Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w
obrębie światła, które Ją otaczało, lub którym
Ona promieniała, mniej więcej w odległości
półtora metra.

Potem Nasza Droga Pani powiedziała:
- „Nie bójcie się! Nic złego wam nie
zrobię!"
- „Skąd Pani jest?" - zapytałam.
- „Jestem z Nieba!"
- „A czego Pani ode mnie chce?"
- „Przyszłam was prosić, abyście tu
przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy,
dnia 13 o tej samej godzinie. Potem
powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie
wrócę jeszcze siódmy raz". (Siódmym razem

było objawienie już 16 czerwca 1921 r.
w przeddzień odjazdu Łucji do Vilar de Porto.
Chodzi o objawienie z osobistym orędziem dla
Łucji, dlatego nie uważała go za tak ważne).

- „Czy ja także pójdę do nieba?"
- „Tak!"
- „A Hiacynta?"
- „Też!"
- „A Franciszek?"
- „Także, ale musi jeszcze odmówić
wiele różańców".
Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, które
niedawno umarły. Były moimi koleżankami
i uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry.

- „ Maria das Neves jest już w niebie?"
- „ Tak, jest". (Zdaje się, że miała jakieś 16 lat)
- „ A Amelia?"
- „ Zostanie w czyśćcu aż do końca świata".
(Sądzę, że mogła mieć 18 do 20 lat.) (Oczywiście nie trzeba tego brać dosłownie. Do
końca świata ma oznaczać bardzo długi czas).

- „ Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby
znosić wszystkie cierpienia, które On wam
ześle jako zadośćuczynienie za grzechy,
którymi jest obrażany i jako prośba o
nawrócenie grzeszników?"
- „ Tak, chcemy!"
- „ Będziecie więc musieli wiele cierpieć,
ale łaska Boża będzie waszą siłą!"
(c.d. w następnych numerach)
Na podst.
Wspomnień Siostry Łucji. Tekst zatwierdzony przez
Biskupa diecezji Leiria. Fatima, grudzień 2002
http://www.sekretariatfatimski.pl/

Z KRONIKI PARAFIALNEJ
W dniu 4 maja 2019 r. pojechaliśmy
z o. Maksyminem na Równicę. Pierwszym punktem
wyjazdu był Park Linowy. Po przeszkoleniu każdy
został przydzielony do konkretnej trasy. Po
wspinaczkach zjedliśmy dobry obiad w góralskiej
karczmie. A następną atrakcją był zjazd saneczkowy.
Pełni wrażeń wróciliśmy do Starych Panewnik.
Wszystkim się podobało.
Ministranci ze Starych Panewnik
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- Synku, wiesz, ile mnie kosztuje twoja nauka?
- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak najmniej.

