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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
1. Dziś w Urocz. Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii przeżywamy niedzielę
budzenia powołań do służby w Kościele. Gościmy diakona o. Tymoteusza i braci kleryków
z naszego franciszkańskiego seminarium, którzy przed kościołem proszą o ofiarę na Dom
Formacji Początkowej w Katowicach – Panewnikach.
2. Spotkanie FZŚ dziś o godz. 14.30 w domu parafialnym.
3. Jutro Msza św. wotywna o Duchu Świętym i nabożeństwo do Ducha Świętego z racji
I poniedziałku miesiąca, a także na rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej.
4. Za tydzień obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trwa nowenna przed tą
uroczystością. Zapraszamy wszystkich parafian, sympatyków, grupy parafialne,
tegorocznych bierzmowańców na czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego
w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00, które zostanie zakończone o godz. 21.00 Apelem
Jasnogórskim. Spotkanie liderów grup w sprawie czuwania w czwartek po Mszy o 18.00.
5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali II Parafialne Święto Rodzin. W programie
m.in.: o 11.30 Msza św. w intencji rodzin z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, o 14.30
mecz piłki nożnej na boisku przy ul. Śmiłowickiej, o 16.30 nabożeństwo rodzin, o 17.00
piknik rodzinny w ogrodzie przy domu parafialnym, gry, zabawy, konkursy dla dzieci, „FAntki”, dmuchana zjeżdżalnia, możliwość przejażdżki wozem konnym, inne niespodzianki,
część artystyczna w wykonaniu naszej scholi, a także wspólne biesiadowanie przy muzyce
i dobrym posiłku. Piknik zostanie zakończony Apelem Jasnogórskim o 21.00. Dziś można
jeszcze zgłosić się do meczu piłki nożnej: rodzice – dzieci oraz dostarczyć F-Antki, a do
7 czerwca zgłosić się do występu w indywidualnym lub rodzinnym pokazie talentów. Dziś
w gazetce paraf. specjalny folder o tym wydarzeniu.
6. Zapraszamy na naboż. czerwcowe o 17.30, w piątki po Mszy o 17.00, w niedziele o 16.30.
7. Od wtorku rozpoczynamy nowennę ku czci św. Antoniego Padewskiego przed
uroczystością odpustową, która przypada w naszej parafii w niedzielę, 16 czerwca.
8. Msza św. i nabożeństwo za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najśw. Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, uzależnień, stanów
depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku w środę o18.00.
9. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca. Zachęcamy do skorzystania ze
spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Okazja do
spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
10. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
11. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od 16.30. O 17.00 Msza św. I-piątkowa
z udziałem dzieci. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od 18.00 i na
Mszę św. I-piątkową o 18.30, po której odbędzie się modlitewny wieczór uwielbienia.
12. Odwiedziny chorych odbędą się w piątek od godz. 8.30. Chorych niezapisanych na stałej
liście prosimy zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
13. W przyszłą niedzielę pielgrzymka dzieci wczesno- i pierwszokomunijnych do katedry.

14. Także w przyszłą niedzielę Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Piekar Śląskich.
15. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
16. 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.
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 ten nowy tydzień, będzie dla nas czasem modlitewnego oczekiwania
na Zesłanie Ducha Świętego.

INTENCJE MSZY ŚW. 2.06. – 9.06.2019
Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 2.06
7.00 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.
8.30 Za ++ Anielę i Franciszka ROTKEGEL i z pokrewieństwa.
10.00 W int. dzieci i ich rodziców w rocznicę Pierwszej Komunii św.
11.30 W int. Krzysztofa WIĘCEK z ok. 50. ur. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę M. Bożej, Aniołów i Świętych dla solenizanta i całej rodziny.TD
17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i tow. – 3.06
7.00 Za + Leona WAŁKIEWICZ i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 W int. Kapituły Prowincjalnej z prośbą o światło Ducha Świętego i Boże
błogosławieństwo dla całej naszej Prowincji Zakonnej.
18.00 Za + Helenę w 2. rocz. śm.
Wtorek – rozpoczęcie nowenny przed odpustem ku czci św. Antoniego z Padwy – 4.06
7.00 W int. Bożeny i Krzysztofa z prośbą o potrzebne łaski.
18.00 W int. Aleksandry i Mateusza CHOJOWSKICH z ok. 4. rocz. śl. oraz z ok. kolejnych
ur. Aleksandry z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Świętych Patronów.
Środa – wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz. – 5.06
7.00 Za + Janinę KEMPSKĄ – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
7.00 Za + Dariusza TROJAN w 5. rocz. śm.
18.00 Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku.
18.00 Za + Janusza WRÓBEL w 1. rocz. śm.
I Czwartek miesiąca – 6.06
7.00 W int. Ksymeny z prośbą o wypełnienie woli Bożej.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 Przez wstaw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Antoniego w int. ks. Marka,
ks. Andrzeja i Jerzego z prośbą o Boże błog. i wytrwałość w powołaniu.
I Piątek miesiąca – 7.06
7.00 Za ++ Dorotę i Pawła SPRYCHA.
17.00 Za + Antoninę NIGLUS.
18.30 W int. Michała KOZALA z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
zdrowie oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
Sobota – wsp. św. Jadwigi, królowej – czuwanie modlitewne przed Zesł. Ducha Św. – 8.06
7.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
18.00 Za ++ Alfreda BALON w 20. rocz. śm. i żonę Urszulę.

Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Parafialne Święto Rodzin – 9.06
7.00 Za ++ rodziców Julię, Wincentego PANEK oraz krewnych.
8.30 W int. Hildegardy STASZEK z ok. 85. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi. TD
10.00 Za + Henrykę DMOCHOWSKĄ w 18. rocz. śm.
11.30 Do Świętej Rodziny z Nazaretu przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w int.
Parafian oraz rodzin.
17.00 Za + Czesława DUSZĘ w 4. rocz. śm.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Alfreda BARTAS (od 1- 30.06.2019)
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 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
(Łk 24,46-53)
Umocnieni błogosławieństwem i obietnicą Ojca
Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem wniebowstąpienia. Jezus krótko
przypomina swoim uczniom, jaka droga wiodła ku temu i jaką powierza im
misję. Następnie w geście błogosławieństwa rozstaje się z nimi. Z reguły
pożegnania są pełne smutku. Może dlatego, że pozostawiają w niepewności co do ponownego
spotkania? Skąd więc radość uczniów po wstąpieniu Jezusa do nieba? „Z wielką radością
wrócili do Jeruzalem” (Łk 24,52). Oni wiedzą, że nie pozostaną sami, że słowo Jezusa się
wypełni i że otrzymają obiecaną moc z wysoka. Dzięki Duchowi Świętemu będą mogli głosić
Ewangelię po krańce ziemi. Teraz kolej na nas. Ojczyzna jest w niebie, ale nie można tam
zdążać samemu. Ale Jezus nie pozostawił nas samych, idźmy więc w radości. On spełnia swą
obietnicę również wobec nas.
Jezu, który oczekujesz mnie w niebie, wstawiaj się za mną u Ojca, aby Jego obietnica dawała
mi moc w drodze ku Tobie, w pełnieniu Twojej misji głoszenia nawrócenia na odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom.
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 teofaniach i Prawie
KKK 707 Teofanie (objawienia Boga) rozjaśniają drogę obietnicy, od patriarchów do Mojżesza
i od Jozuego aż do wizji, które zapoczątkowują misję wielkich proroków. Tradycja
chrześcijańska zawsze uważała, że w tych teofaniach pozwalało się widzieć i słyszeć Słowo
Boże, równocześnie objawione i "zacienione" w obłoku Ducha Świętego.
KKK 708 Ta pedagogia Boża ukazuje się szczególnie w darze Prawa (Por. Wj 19-20; Pwt 1-11;
29-30). Prawo zostało dane jako "wychowawca", aby prowadzić Lud do Chrystusa 1961-1964,
(Ga 3,24). Jednak niemoc Prawa, aby zbawić człowieka pozbawionego "podobieństwa"
Bożego, i rosnąca znajomość grzechu (Por. Rz 3,20), jaką ono daje, budzą pragnienie Ducha
Świętego. Świadczą o tym błagalne westchnienia Psalmów.

DUCH ŚWIĘTY
"Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to
Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym
Duchem." (1 Kor 12,13)
WNIEBOWSTAPIENIE PAŃSKIE
40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki
obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tym
samym wyznaje wiarę, że Jezus Chrystus po swojej męce,
która przyniosła światu odkupienie, zasiada po prawicy Boga
Ojca, jednocześnie wynosząc naturę człowieka do godności
nieba. W Polsce liturgiczna celebracja Wniebowstąpienia
została przeniesiona na VII niedzielę wielkanocną.

Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że Jezus
Chrystus po 40 dniach od swojego Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba.
Tradycja Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu Pańskim widzi nie tylko dopełnienie
dzieła krzyża, ale również wyniesienie natury ludzkiej ponad wszystkie stworzenia.
- Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją. Wniebowstąpienie zaś jest naszym
uwielbieniem. W dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, że jest prawdziwym
człowiekiem. W dzień swego Wniebowstąpienia dał świadectwo, że jest Bogiem prawdziwym.
Po grobie - niebo, po krzyżu - tron. W poczet nieśmiertelnych zostaje wprowadzona natura
śmiertelna. Na tron niebieski zostaje posadzone ziemskie ciało - tak mówił w IV wieku św.
Augustyn.
https://www.deon.pl/
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

19 maja 2019 Uroczystość Pierwszej Komunii św.

25 maja Dzieci I-komunijne w Leśniowie

