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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej,
przekazania jej w życie i działanie Kościoła. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne
odmówienie hymnu Przybądź, Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warunków odpustu.
2. Przeżywamy 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, „F-Antki”, 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. Serdecznie zapraszamy.
3. Dziś pielgrzymka dzieci wczesno- i pierwszokomunijnych do katedry.
4. Także dzisiaj Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Piekar Śląskich.
5. Jutro – drugi dzień Zielonych Świątek – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
Maryja trwała jednomyślnie na modlitwie z Apostołami, na których zstąpił Duch Święty. Jest
to również Misyjny Dzień Chorych. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku
liturgicznego. Jest to „czas wzrostu Kościoła”, kiedy to karmiąc się Słowem Bożym
i Eucharystią, wypełniając swoje obowiązki i praktykując miłość, Lud Boży pielgrzymuje do
swojego ostatecznego celu.
6. W czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy
w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
7. W czwartek też przeżywać będziemy święto patronalne naszej parafii – odpust ku czci św.
Antoniego z Padwy, a także Dzień Fatimski. O godz. 7.00 Msza św. i Godzinki ku czci św.
Antoniego. O godz. 17.30 – pokutny różaniec fatimski, o godz. 18.00 – Msza św. w int.
zbiorowej (intencje można składać do koszyka pod chórem lub przy furcie) i nabożeństwo
z procesją maryjną na placu kościelnym zakończone Apelem Jasnogórskim i uczczeniem
relikwii św. Antoniego. Prosimy o przyniesienie świec.
8. Trwa nowenna ku czci św. Antoniego Padewskiego przed uroczystością odpustową
św. Antoniego Padewskiego, patrona naszej parafii, którą świętować będziemy w niedzielę,
16 czerwca. Po każdej Mszy św. poświęcenie chleba i lilii ku czci św. Antoniego. Suma
odpustowa o godz. 11.30, przewodniczyć jej będzie i Słowo Boże wygłosi o. Henryk Dąbek,
były proboszcz naszej parafii. Po Mszy św. procesja eucharystyczna na placu kościelnym.
Dzieci przynoszą na procesję pojedyncze kwiaty lilii, które zostaną poświęcone. Prosimy dzieci
w strojach komunijnych (również rocznicowe), poczty sztandarowe, mężczyzn do niesienia
baldachimu i wszystkich parafian do włączenia się w tę uroczystość. Specjalne
błogosławieństwo dzieci ku czci św. Antoniego odbędzie się po Mszy św. o godz. 10.00.
Nieszpory odpustowe o godz. 16.30.
9. W dniu odpustu będą sprzedawane ciasta. Dochód ze sprzedaży przeznaczymy na cele charytatywne, a także na budowę nowego kościoła i klasztoru. Zachęcamy Parafian do włączenia
się w tę akcję i przyniesienia domowego wypieku do klasztoru w sobotę od 12.00 do 17.00.
10. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
11. Zapraszamy na naboż. czerwcowe o 17.30, w piątki po Mszy o 17.00, w niedziele o 16.30.
12. Msza św. w intencji naszej Ojczyzny w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.

13. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
14. Dzieci, które zbierały niedzielne naklejki przynoszą książeczki w piątek na Mszę św. o 17.00.
15. Paraf. pielgrzymka w Bieszczady odbędzie się 5 i 6 października. Koszt 275 zł. Zapisy
i zaliczka od jutra przy furcie.
16. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01 do 1.02.2020r.)
Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na stronie internetowej.
17. Rodziców dzieci (pięcio- i sześcioletnich), które w przyszłym roku w maju chcą przystąpić do
wczesnej Komunii św. prosimy o zgłaszanie się u o. Proboszcza. Początek katechez we wrześniu.
18. Nauki wraz z dniem skupienia dla narzeczonych odbędą się w naszej parafii od 24 -27 lipca
br. Zapisy do15 lipca.
19. W ubiegłą niedzielę zbiórka ofiar na nasze franciszkańskie seminarium oraz dom formacji
początkowej wyniosła 3140 zł. W imieniu naszych współbraci składamy serdeczne
podziękowania.
20. Przy ołtarzu Matki Bożej Częst. wystawiona jest skrzynka, do której można składać ofiary na
kwiaty do ołtarzy Bożego Ciała.
21. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech moc Ducha Świętego będzie dla nas pomocą do budowania w naszych
rodzinach wspólnot uczniów Chrystusa.

INTENCJE MSZY ŚW. 9.06. – 16.06.2019
Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Parafialne Święto Rodzin – 9.06
7.00 Za ++ rodziców Julię, Wincentego PASZEK 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.
Poniedziałek – święto NMP, Matki Kościoła – 10.06
7.00 W int. Eugeniusza i jego żony Renaty.
7.00 W int. Ewy z ok. 70. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. TD.
18.00 Za ++ Jerzego KANIA, rodziców i rodzeństwo.
Wtorek – wspomnienie św. Barnaby, Apostoła – 11.06
7.00 Za + Bolesława JAKUBASIKA we wspomn. ur.
7.00 W int. Panu Bogu wiadomej.
18.00 Za ++ córkę Ewę BARAN, ojca Alfreda WYCIŚLIK oraz z pokrewieństwa.
Środa – wspom. bł. męcz. Anastazego Pankiewicza, Narcyza Tuchana, zak. i Tow. – 12.06
7.00 Z prośbą o Boże błog. z ok. imienin.
7.00 W int. Panu Bogu wiadomej.
18.00 Za + Antoninę NIGLUS – int. od sąsiadów z ul. Kruczej 76B.
Czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – wspomnienie
św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK – Dzień fatimski – 13.06
7.00 Za ++ Antoniego i Jacka GONIWIECHA.
18.00 W intencji Parafian.
18.00 Przez wstaw. MB Fatimskiej, św. Dzieci z Fatimy i św. Antoniego w int. zbiorowej.
Piątek – wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz. – 14.06
7.00 Za + Hildegardę SZMITKO.

7.00 W int. Panu Bogu wiadomej.
17.00 W int. mamy Heleny z prośbą o Boże błog.
Sobota – wsp. bł. Jolanty, zakonnicy – 15.06
7.00 Za ++ Marię, Franciszkę, Józefa i Jana.
15.00 Śl. rzym.: w int. nowożeńców: Klaudii KEMPSKIEJ i Artura GATNER.
18.00 Za + Andrzeja ŻYWIOŁ w 1. rocz. śm.
18.00 Za ++ rodziców Antoniego i Teresę JÓZEFIOK oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Niedziela – Uroczystość Najśw. Trójcy – odpust parafialny ku czci św. Antoniego – 16.06
7.00 W int. synowej Anny z prośbą o uzdrowienie.
8.30 W int. Katarzyny i Jana KRAWCZYK z ok. 18. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
i szczęśliwe małżeństwo z prośbą o Boże błog. w rodzinie.
10.00 W int. Antoniego Franciszka GRUCHEL, rodziców i chrzestnych. (Chrzest po Mszy św.)
11.30 SUMA ODPUSTOWA: W intencji Parafian.
11.30 W int. dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru oraz wszystkich ofiarodawców.
17.00 W int. naszej Ojczyzny.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Alfreda BARTAS (od 2.06 - 1.07.2019)
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, 15-16. 23b-26)
Duch Pocieszyciel
Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania
Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia
wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie, gdy
życiowe niepowodzenia napełniają duszę smutkiem, a nawet za podszeptem szatana budzi się
przekonanie, że Bóg o nas zapomniał. Wówczas potrzeba głośnego wołania do Ducha Świętego.
On został dany, aby być pocieszycielem. Nie uczuciowym, lecz przypominającym wszystko, co
uczynił Jezus, a także to, że miłość Jezusa nigdy nie ustaje, a moja przynależność do Niego trwa
nawet wówczas, gdy słońce przysłaniają gęste chmury. Duch Nadziei ożywia wszystko.
Jezu Chryste, dziękuję Ci za dar Ducha Świętego dla Kościoła i dla mnie. Duchu Święty, napełniaj
moje serce swoją obecnością i zapalaj w nim ogień Bożej miłości. 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 okresie Królestwa i na Wygnaniu
KKK 709 Prawo, jako znak obietnicy i przymierza, miało rządzić sercami i instytucjami ludu
narodzonego z wiary Abrahama. "Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego
przymierza, będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym" (Wj 19,5-6) (Por. 1 P 2,9). Po
panowaniu Dawida Izrael ulega pokusie, by stać się królestwem jak inne narody. Tymczasem

Królestwo, które jest przedmiotem obietnicy danej Dawidowi (Por. 2 Sm 7; Ps 89; Łk l, 32-33),
będzie dziełem Ducha Świętego; będzie ono należało do ubogich według Ducha.
KKK 710 Zapomnienie o Prawie i niewierność przymierzu prowadzą do śmierci. Przychodzi
Wygnanie – pozorne przekreślenie obietnic, a w rzeczywistości tajemnicza wierność Boga
Zbawiciela i początek obiecanego odnowienia, ale według Ducha. Było rzeczą konieczną, aby lud
Boży przeszedł to oczyszczenie (Por. Łk 24,26). Wygnanie przynosi już w zamyśle Bożym cień
Krzyża, a Reszta ubogich, która powraca z Wygnania, jest jedną z najbardziej wyraźnych figur
Kościoła.
DUCH ŚWIĘTY
"Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie."
(J 15,26)
Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. (3)
II. 13 czerwca 1917 - drugie objawienie się Matki Bożej
13 czerwca 1917 r. po odmówieniu różańca z Hiacyntą,
Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne,
zobaczyliśmy znowu odblask światła, które się zbliżało (to
cośmy nazwali błyskawicą), i następnie ponad dębem skalnym
Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja.
- „Czego Pani sobie życzy ode mnie?"
- „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca,
żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać.
Później wam powiem, czego chcę".
Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego.
- „Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku".
- „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba".
- „Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus
chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca" (Tu z pośpiechu Łucja opuściła koniec zdania, który
w innych dokumentach brzmi następująco: „Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby
Jego tronu").
- „ Zostanę tu sama?" - zapytałam ze smutkiem.
-„Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane
Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga". /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

6 maja Pielgrz. Mężczyzn i Młodzieńców
do Piekar Śl. (z naszej parafii – rowerowa)

1.06
Delegacja
wspólnoty
Żywego
Różańca
na VII
Ogólnopol.
Pielgrz.
Żyw. Róż.
na Jasnej
Górze
Hasło pielgrzymki: "W mocy Ducha Św.
z Pauliną Jaricot"

