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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś w naszej Parafii uroczystość Pierwszej Komunii św. Nabożeństwo majowe już
o godz. 16.00. Dzieci pierwszokomunijne od jutra będą przeżywały biały tydzień,
gromadząc się na nabożeństwie majowym i Mszy św. w strojach komunijnych, a w sobotę
na zakończenie białego tygodnia udadzą się na dziękczynną pielgrzymkę z rodzinami do
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Leśniowie. Zbiórka na parkingu o 8.00.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Za każdą
ofiarę, również za ofiary przekazywane na konto składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. Msza św. za + o. Cyryla w 1. rocznicę śmierci odbędzie się w czwartek o godz. 7.00.
4. Dzisiaj rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętamy o nim w modlitwie.
5. Dziś też o12.00 w katowickiej katedrze Msza św. w int. małżonków przeżywających swoje
jubileusze sakramentu małżeństwa. Parafialne Święto Rodzin będziemy przeżywali
9 czerwca. Do 2 czerwca prosimy o zgłaszanie się do meczu piłki nożnej: rodzice – dzieci.
Prosimy o rzeczy na F-Antki (zabawki, gry, książki, artykuły szkolne, itp.), z których
dochód zostanie przeznaczony na budowę nowego kościoła i klasztoru. Przyniesione rzeczy
składamy przy furcie.
6. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, wszystkich liderów grup parafialnych oraz
chętnych do zaangażowania się w organizację Parafialnego Święta Rodzin odbędzie się 22
maja o godz. 19.00 w klasztorze.
7. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30.
8. W przyszłą niedzielę mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do MB Piekarskiej. Z naszej
parafii wyruszamy na rowerach o godz. 6.30. Powrót po zakończeniu Mszy św.
9. Msza św. w intencji matek (żyjących i zmarłych) z ok. Dnia Matki - w niedzielę o 10.00.
10. 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.
11. We wtorek kolejny Bieg Wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
12. W piątek przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w modlitwie
o katolikach mieszkających w tym kraju.
13. 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.
14. 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. 19.05. – 26.05.2019
7.00
8.30
8.30
10.00

V Niedziela Wielkanocna – 19.05
Za + Krystynę STRECKER w rocz. śm.
W int. Krzysztofa PILEWSKIEGO z ok. 45. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę
Maryi i św. Antoniego oraz z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.
W int. Wojciecha KOWALCZYKA z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę
Maryi, Aniołów i Świętych.
Za + Stefana GAŁECKIEGO 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.
Poniedziałek – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezb. – 20.05
7.00 Za + Feliksa PSZCZÓŁKĘ w 30 dn. po śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ brata Stanisława i rodziców.
Wtorek – wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz. – 21.05.
7.00 Za + Janinę KUBARSKĄ – int. od rodziny WIECZOREK z dziećmi.
7.00 Przez wstaw. Matki Bożej w int. Mariana i Marioli, mamy Elżbiety i brata Andrzeja
z prośbą o Boże błog. zdrowie, szczęśliwą podróż i ochronę od zła.
18.00 Za + Zygmunta LANGOSZ.
Środa – 22.05.
7.00 Do Bożej Opatrzności w int. Rity JUROCHNIK z ok. 88. rocz. ur. oraz córki Gabrieli
z rodziną i syna Krzysztofa.
18.00 Za ++ brata Andrzeja i rodziców.
18.00 Za + Janinę KUBARSKĄ – int. od Ireny i Romana KUBARSKICH.
Czwartek – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki św. Franciszka z Asyżu – 23.05.
7.00 Za + o. Cyryla CZARNOJANA w 1. rocz. śm.
18.00 Za ++ Anielę i Ludwika POŚPIECH we wspomn. ur. oraz z rodziny.
18.00 Za + Janinę KUBARSKĄ – int. od Marioli z rodziną.
Piątek – wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych – 24.05.
7.00 Za ++ Joannę WOJCIECHOWSKĄ we wspomn. im. i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Marię i Czesława SKOWRON oraz rodziców z obu stron.
17.00 Za ++ Stanisławę i Feliksa PIECHOTA.
Sobota – 25.05.
7.00 Za ++Annę CZYŻ w 20. rocz. śm. oraz syna Sebastiana w 2. rocz. śm..
15.00 W int. Teresy KEMPSKIEJ z ok. 70. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, zdrowie oraz błog. Boże dla całej rodziny.
TD
18.00 Za ++ Barbarę i Eugeniusz JANYSZEK oraz rodziców z obu stron.
VI Niedziela Wielkanocna – 26.05
7.00 Za ++ mamę Emilię w 20. rocz. śm. oraz rodziców.
8.30 Za + Barbarę NEWRZELLA w 3. rocz. śm. – int. od męża i córki.
10.00 Przez wstaw. Matki Bożej w int. matek z prośbą o Boże błog. dla żyjących i wieczną
radość dla zmarłych.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
11.30 W int. Agnieszki i Grzegorza URBAŃSKICH z ok. 2. rocz. śl. z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o opiekę Świętej Rodziny z Nazaretu.
17.00 Za ++ Jana KUPSKIEGO w 9. rocz. śm., z rodzin KUPSKI i KURCZ.
17.00 Za + mamę Genowefę WCISŁO – int. od córek.
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 13,31-33a.34.35)
Wypełnić Jezusowy testament
Życie wiary jest przebywaniem z Jezusem, wpatrywaniem się w Jego dzieło
i naśladowaniem Jego czynów. W tym wszystkim wyraża się chwała, jaką Syn
uwielbia Ojca i sam przez Ojca zostaje uwielbiony. Jest w tym także miejsce dla
każdego człowieka. Jezus przed odejściem do Ojca pozostawia nam swój testament:
przykazanie miłości bliźniego, którego miarą jest Jego miłość, jaką umiłował każdego z nas.
Zostaliśmy umiłowani miłością odwieczną, która nie zna końca, trwa mimo różnego zła. Nie
ma też względu na osoby, lecz ogarnia każdego. Nie bój się, że nie dasz rady wykonać tak
trudnego testamentu. Jezus ze swoją miłością pozostał z tobą. Chce, abyś razem z Nim
wchodził na drogę tej niesamowitej przygody uwielbienia Boga w miłości bliźniego. Nie
lekceważ żadnej chwili, nie lekceważ drobnych rzeczy: wszystko może być wypełnianiem
Jezusowego testamentu.
Ty, Panie, dałeś nam przykazanie nowe: miłości bliźniego na wzór tej miłości, jaką umiłowałeś
każdego z nas. Pomóż mi wypełniać Twój testament, aby Bóg był uwielbiony. 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
W stworzeniu
KKK 703 Słowo Boga i Jego Tchnienie znajdują się u początku bytu i życia całego stworzenia
(Por. Ps 33,6; 104,30; Rdz 1,2; 2,7; Koh 3,20-21; Ez 37,10).
Jest rzeczą właściwą, aby Duch Święty rządził stworzeniem, uświęcał je i ożywiał, ponieważ
jest Bogiem współistotnym Ojcu i Synowi... Do Niego należy panowanie nad życiem,
ponieważ będąc Bogiem, zachowuje stworzenie w Ojcu przez Syna
KKK 704 "W przypadku człowieka Bóg ukształtował go własnymi rękami (to znaczy przez
Syna i Ducha Świętego)... i wycisnął na ukształtowanym ciele własną formę w taki sposób, by
nawet to, co widzialne, miało Boski kształt" (Św. Ireneusz, Demonstratio apostolica, 11).
DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty, zjednoczony tajemniczą więzią Boskiej komunii z Odkupicielem człowieka,
stanowi o ciągłości Jego dzieła: z Niego bierze i wszystkim przekazuje, chodząc nieustannie
w dzieje świata poprzez serce człowieka. Tutaj staje się On — jak głosi liturgiczna Sekwencja
z uroczystości Zielonych Świąt — prawdziwym Ojcem ubogich, Dawcą darów i Światłością
sumień. Staje się słodkim Gościem dusz, którego Kościół nieustannie wita na progu
wewnętrznej tajemnicy każdego człowieka. Przynosi On bowiem ochłodzenie i odpoczniecie
wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów. Przynosi odpoczynek i ulgę pośród
spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń każdej epoki. Przynosi wreszcie pociech
wówczas, gdy serce ludzkie płacze i doświadcza pokusy rozpaczy
(św. Jan Paweł II, „Dominum et Vivificantem”)

Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r.
I. 13 maja 1917 - pierwsze objawienie się Matki Bożej (2)
Wymawiając te ostatnie słowa (łaska Boża itd.) rozłożyła po raz pierwszy ręce przekazując
nam światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do naszego

wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym
światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle.
Pod wpływem wewnętrznego impulsu również nam przekazanego, padliśmy na kolana i
powtarzaliśmy bardzo pobożnie:
- „O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, Mój Boże, kocham
Cię w Najświętszym Sakramencie".
Po chwili Nasza Droga Pani dodała:
- „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec
wojny!"
Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie znikła w
nieskończonej odległości. Światło, które Ją otaczało zdawało się torować Jej
drogę do przestworza niebieskiego. Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że
widzieliśmy, jak się niebo otwierało.
Wydaje mi się, że pisząc o Hiacyncie albo w jakimś innym liście już podkreśliłam, że przed Naszą
Panią nie mieliśmy strachu, lecz przed nadchodzącą burzą, przed którą chcieliśmy uciec. Ukazanie się
Matki Boskiej nie wzbudziło w nas ani lęku, ani obawy, ale było dla nas zaskoczeniem. Gdy mnie
pytano, czy odczuwałam lęk, mówiłam „tak", ale to się odnosiło do strachu, jaki miałam przed
błyskawicą i przed nadchodzącą burzą; przed którą chcieliśmy uciekać, bo błyskawice widzieliśmy
tylko podczas burzy. Błyskawice te nie były jednak właściwymi błyskawicami, lecz odbiciem światła,
które się zbliżało. Gdyśmy widzieli to światło, mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy przychodzącą Naszą
Dobrą Panią.
Ale Matkę Bożą mogliśmy w tym świetle dopiero rozpoznać, kiedy była już na skalnym dębie.
Ponieważ nie umieliśmy sobie tego wytłumaczyć i chcąc uniknąć drażliwych pytań mówiliśmy nieraz,
że widzimy, jak przychodzi, a innym razem mówiliśmy, że Jej nie widzimy. Kiedy mówiliśmy „ tak",
widzimy Ją jak przychodzi, mieliśmy na myśli światło, które się zbliżało, a którym właściwie była
Ona. A jeżeli mówiliśmy, że nie widzimy, jak przychodzi, znaczyło to, że widzieliśmy Ją dopiero, gdy
była nad skalnym dębem. (c.d. w numerze czerwcowym)
Na podst. Wspomnień Siostry Łucji. Tekst
zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria. Fatima, grudzień 2002

http://www.sekretariatfatimski.pl/

Program Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej 26 maja 2019
8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30 – Modlitwa różańcowa
9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. Powitanie
pielgrzymów przez abpa Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego
10.45 – Msza św. pod przewodn. abpa Salvatore Penacchio, nuncjusza apost.
W Polsce. Homilię wygłosi abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski
13.45 – Godzina ewangelizacyjna
15. 00 – Nabożeństwo majowe pod przew. bpa Grzegorza Olszowskiego
16.00 – Procesja do bazyliki piekarskiej

Spod naszego kościoła wyruszy pielgrzymka rowerowa o godz. 6.30
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
6, 7 i 8 maja br. odbyły się spotkania wielkanocne
("majówki") Róż Różańcowych naszej Parafii.
W programie spotkania było: nabożeństwo majowe,
Msza św. i świąteczne spotkanie przy stole. Każdy
uczestnik mógł zapoznać się z krótkim życiorysem
Świętego Patrona Róży, do której należy i otrzymał
obrazek ze specjalną modlitwą. O. Proboszcz na każdym
spotkaniu zachęcał do bycia Apostołem Maryi, by do
odpustu mogła powstać Róża św. Antoniego z Padwy.

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które mi pan wstawił.
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?

