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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.
Polecajmy pątników w naszych modlitwach. Powitanie przy kościele ok. 15.30.
2. Za tydzień w naszej parafii będziemy przeżywali niedzielę budzenia powołań do służby
w Kościele. W związku z tym będziemy gościć diakona o. Tymoteusza i braci kleryków
z naszego franciszkańskiego seminarium, którzy przed kościołem będą prosić o ofiarę na
Dom Formacji Początkowej w Katowicach – Panewnikach.
3. W przyszłą niedzielę o g. 10.00 w naszej parafii będziemy przeżywać rocznicę I Komunii
św. Spowiedź w piątek o godz. 16.30.Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
4. Archidiecezjalna Pielgrzymka Niewidomych do Piekar Śl. odbędzie się również w niedzielę.
5. Spotkanie FZŚ w niedzielę o godz. 14.30 w domu parafialnym.
6. Spotkanie zelatorów Żywego Różańca odbędzie się w poniedziałek po Mszy św. o 18.00.
7. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę
Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych
krzyży. Dni Krzyżowe również nawiązują do zbliżającej się Uroczystości Wniebowstąpienia
Pańskiego. Kościół modli się w tych dniach o błogosławieństwo Boże dla pracujących
w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi
cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. Zwyczajem ubiegłych lat
w tych dniach o 17.30 w procesji błagalnej udamy się w poniedziałek do krzyża misyjnego,
we wtorek do krzyża przy ul. Śmiłowickiej, a w środę do krzyża na placu budowy
nowego kościoła i klasztoru. W drodze powrotnej do kościoła nabożeństwo majowe.
8. Zapraszamy na kolejną katechezę dla dorosłych w środę po Mszy św. o godz. 18.00. Temat
katechezy: „Małe wspólnoty kościelne – przestrzenią działania Ducha Świętego”.
9. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
10. Msza św. w intencji dzieci odbędzie się w przeddzień ich święta - w piątek o godz. 17.00.
Po Mszy św. o godz. 17.00 ostatnie nabożeństwo majowe.
11. W I sobotę miesiąca o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr.
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca,
nabożeństwo w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie Żywego Różańca.
O 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Msza św. w porządku
niedzielnym. Zapraszamy też na Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o 21.00.
12. Parafialne Święto Rodzin będziemy przeżywali 9 czerwca. Do 2 czerwca można jeszcze
zgłosić się do meczu piłki nożnej: rodzice – dzieci. Prosimy też o F-Antki (zabawki, gry,
książki, artykuły szkolne, itp.), z których dochód zostanie przeznaczony na budowę nowego
kościoła i klasztoru. Podczas pikniku rodzinnego będzie można wystąpić w indywidualnym
lub rodzinnym pokazie talentów. Ochotnicy zgłaszają swój udział do 7 czerwca.
13. We wtorek kolejny Bieg Wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
14. 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.
15. 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 modlitwy na czerwiec 2019
Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali
się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.
Intencja własna: Aby w naszych domach ożywiło się rodzinne świętowanie Dnia Pańskiego,
m.in. przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. całą rodziną.

INTENCJE MSZY ŚW. 26.05. – 2.06.2019
VI Niedziela Wielkanocna – Dzień Matki – 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.
Poniedziałek – Dni Krzyżowe – 27.05
7.00 W int. Sióstr Loretanek – int. od Janiny.
7.00 Za + ks. Franciszka.
18.00 Za ++ brata Stanisława i rodziców.
Wtorek – Dni Krzyżowe – 28.05
7.00 Za + Janinę KUBARSKĄ – int. od Agnieszki z rodziną.
18.00 Za ++ Wacława BABISZ w 35. rocz. śm. we wspomn. ur., żonę Matyldę w 25. rocz.
śm. i krewnych z obu stron.
18.00 Za ++ Władysławę i Józefa KOWALCZYK.
Środa – Dni Krzyżowe – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. – 29.05
7.00 Za + Janinę KUBARSKĄ – int. od męża Zygmunta.
18.00 Wint. Krystyny i Elżbiety z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
Czwartek – wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz. – 30.05
7.00 Za + Piotra KAŁUZIAKA w 11. rocz. śm.
18.00 Za + Zbigniewa ŁEMPICKIEGO w 28. rocz. śm.
18.00 Za + Anielę PINDEL – int. od przyjaciół.
Piątek – święto Nawiedzenia NMP – 31.05
7.00 Za + Edwarda KAŁWAK – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
7.00 Za ++ Marię, Andrzeja i Krzysztofa BUGAJ, Tadeusza i Jana POMPKA.
17.00 Przez wstaw. Matki Bożej i Świętych Dzieci z Fatimy w int. wszystkich dzieci z ok.
Dnia Dziecka.
I Sobota miesiąca – wspomnienie św. Justyna, męcz. – 1.06 (Dzień Dziecka)
8.00 W int. wynagr. Niepokal. Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspóln. Żyw. Różańca.
18.00 W int. Krzysztofa z ok. 50. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., opiekę Maryi, zdrowie oraz Boże błog. dla całej rodziny. TD
18.00 W int. Jana NOWAKA z ok. 60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
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Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 2.06
W int. syna Damiana z ok. 38. rocz. ur. i wnuczki Eweliny z ok. 18. rocz. ur. z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Za ++ Anielę i Franciszka ROTKEGEL i z pokrewieństwa.
W int. dzieci i ich rodziców w rocznicę Pierwszej Komunii św.
W int. Krzysztofa WIĘCEK z ok. 50. ur. z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej, Aniołów i Świętych dla solenizanta i całej rodziny.

TD

17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
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 14,23-29)
Obietnica Wspomożyciela
Wiele osób uzależnia swoje życie wiary od obietnic sformułowanych w różnych
„zjawieniach” uznanych lub nieuznanych przez Kościół, zapominając lub nie
biorąc pod uwagę zapewnień Jezusa pozostawionych w Ewangelii. A przecież te
słowa Boga niosą w sobie moc i gwarancję ich wypełnienia. Jezus daje mi dar Ducha, abym
rozumiał Jego słowa i nimi żył. Co więcej, przez ten dar sam Chrystus Zmartwychwstały jest
przy mnie obecny. Nie jestem zatem sam, bezradny. Dzięki Duchowi dzieło Chrystusa owocuje
w moim życiu. On jest nauczycielem, który uczy mnie rozpoznawać to, co się Bogu podoba.
Jest miłością, która daje mi moc zachowywania Jezusowej nauki. Jest pocieszycielem, który w
najtrudniejszych nawet chwilach napełnia moje serce prawdziwym pokojem. Czyni ze mnie
świątynię, gdzie Bóg przebywa w Trójcy.
Ożyw we mnie, Boże, świadomość Twojej obecności w mieszkaniu mej duszy. Rozpal mnie
miłością w posłusznym przyjmowaniu Twego słowa i wrażliwości na potrzeby braci.
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 obietnicy
KKK 705 Człowiek, zdeformowany przez grzech i śmierć, pozostaje "obrazem Bożym",
obrazem Syna, ale jest "pozbawiony chwały Bożej" (Rz 3,23), pozbawiony "podobieństwa".
Obietnica dana Abrahamowi zapoczątkowuje ekonomię zbawienia, na końcu której sam Syn
przyjmie "obraz" (Por. J 1,14; Flp 2,7) i odnowi go w jego "podobieństwie" do Ojca,
przywracając Mu chwałę, czyli "Ducha Ożywiciela".
KKK 706 Wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei Bóg obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc
wiary i mocy Ducha Świętego (Por. Rdz 18,1-15; Łk 1,26-38.54-55; J 1,12-13; Rz 4,16-21).
W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi (Por. Rdz 12,3). Potomstwem tym będzie

Chrystus (Por. Ga 3,16), w którym wylanie Ducha Świętego sprawi, że "rozproszone dzieci
Boże zostaną zgromadzone w jedno" (Por. J 11,52). Zobowiązując się przysięgą (Por. Łk 1,73),
Bóg przyrzeka już w darze swojego umiłowanego Syna (Por. Rdz 22,17-19; Rz 8,32; J 3,16) i
Ducha obietnicy... "w oczekiwaniu na Odkupienie, które nas uczyni własnością Boga" (Ef 1,1314) (Por. Ga 3,14).
DUCH ŚWIĘTY
Działanie Ducha Świętego w zmartwychwstaniu Chrystusa jest źródłem radości
i nadziei dla nas, ponieważ mówi o tym, co stanie się kiedyś z nami
(Raniero Cantalamessa, „Nasze życie poddane Chrystusowi”)

31 MAJA

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego
Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św.
Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na
Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku
1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym.
Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.

Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie między uroczystościami
Zwiastowania Pańskiego i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten
sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim
poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch
matek. […] Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około
7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa
wydarzenia - radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu
wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście).
Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim - czy jak chcą
niektórzy bibliści może nawet do Hebronu - pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś
pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą
drogę, która mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną
wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.
[…] Wydarzenie to rozważamy jako jedną z radosnych tajemnic różańca. Istnieją zakony żeńskie,
które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy, co więcej, od tej tajemnicy
otrzymały nawet swoją nazwę. Chodzi głównie o zakon wizytek, czyli sióstr nawiedzenia. Założył je
w r. 1610 - wspólnie ze św. Joanną de Chantal - św. Franciszek Salezy. https://brewiarz.pl/czytelnia/

Z KRONIKI PARAFIALNEJ
5 maja 2019
Wczesna
Komunia św.
11 maja
Pielgrzymka dzieci
Wczesnej Komunii
i ich rodzin
do Kalwarii
Zebrzydowskiej
i Wadowic

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Jasio wręcza babci na imieniny duży bukiet kwiatów.
- Nie trzeba było! Wykosztowałeś się, a ja mam w ogródku takie same!
- Miałaś, babciu …

