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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej. W naszej parafii obchodzimy uroczystość odpustową ku czci św. Antoniego
Padewskiego. Nieszpory odpustowe o godz. 16.30. Zachęcamy do zakupu przy wyjściu
z kościoła odpustowego ciasta oraz Bożych krówek - Antonówek, wspierając w ten sposób
dzieła charytatywne, a także budowę nowego kościoła i klasztoru. Dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie i zorganizowanie Parafialnego Święta Rodzin
w ubiegłą niedzielę.
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. W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – składamy
publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najśw. Sakramentu w procesji
teoforycznej. Procesja przejdzie po Mszy o 8.30 ulicą Kuźnicką, Śmiłowicką i powrót Kuźnicką
(I ołtarz przy krzyżu - rodziny Sinka, Peter, II ołtarz – rodzina Strecker, III ołtarz – rodzina
Stolarczyk i Hadwiczak, IV ołtarz – rodzina Kosiecki). Zachęcamy do uczestnictwa w procesji
Bożego Ciała oraz w oktawie wszystkie grupy parafialne, dzieci do sypania kwiatków, dzieci
wczesno- i pierwszokomunijne, rocznicowe w strojach komunijnych, ministrantów, poczty
sztandarowe, mężczyzn do niesienia baldachimu, wszystkich parafian i sympatyków. Prosimy
o udekorowanie trasy procesji, a także o pomoc przy budowie ołtarzy i ofiarę na kwiaty, które
można także złożyć przy ołtarzu Matki Bożej.
4. Zapraszamy na nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 16.30,
a w pozostałe dni oktawy o godz. 17.30 - na nabożeństwo połączone z procesją eucharystyczną
na placu kościelnym oraz wieczorną Mszę św.
5. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego. O godz.
15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. O 16.30 nabożeństwo
z procesją eucharystyczną, o 17.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie
zapraszamy.
6. Dobiega końca rok szkolny, katechetyczny i formacyjny. Msza św. dziękczynna za rok
szkolny oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże na czas wakacji dla dzieci i młodzieży w piątek
o godz. 17.00. Dzieci, rodziców, nauczycieli i katechetów serdecznie zapraszamy.
7. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do
kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie o umożliwienie ich dzieciom spełnienie praktyk
religijnych, a szczególnie udziału w niedzielnej Mszy św.
8. W niedzielę o godz. 10.00 odbędzie się Msza św. w int. ojców rodzin - żyjących i zmarłych
z okazji Dnia Ojca.
9. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
10. Parafialny wyjazd rowerowy do Doliny Trzech Stawów, na Muchowiec i do Parku
Kościuszki odbędzie się w niedzielę. Zbiórka przy kościele o 14.50. Od dzieci wymagana jest
zgoda rodziców.
11. Parafialny wyjazd dzieci, które oddały książeczki niedzielne z naklejkami odbędzie się
w sobotę 22 czerwca. Zapisy dzisiaj przy furcie. Zbiórka o 8.00 na parkingu. Prosimy, by dzieci
na wyjazd zabrały pisemną zgodę rodziców. Dzieci nawiedzą Sanktuarium Bożego Ciała
w Jankowicach, grotę Matki Bożej oraz Warownię Pszczyńskich Rycerzy.

12. Dnia 18 czerwca przypada 50. lecie święceń kapłańskich o. Ambrożego Szajdy. Msza św.
w int. Czcigodnego Jubilata odbędzie się w niedzielę, 30 czerwca o 11.30. Już dziś serdecznie
zapraszamy parafian do licznego udziału.
13. Paraf. pielgrzymka w Bieszczady odbędzie się 5 i 6 października. Koszt 275 zł. Zapisy
i zaliczka przy furcie.
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. Nauki wraz z dniem skupienia dla narzeczonych odbędą się w naszej parafii od 24 -27 lipca
br. Zapisy do15 lipca.
16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Z racji odpustu parafialnego wszystkich Parafianom, Sympatykom i Gościom
życzymy, by nasz Patron św. Antoni Padewski prowadził po wszystkich drogach życia w mocy
Bożego Ducha.

INTENCJE MSZY ŚW. 16.06. – 23.06.2019
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.
Poniedziałek – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak. – 17.06
7.00 Za + Jerzego WIERZGOŃ – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
7.00 W int. Panu Bogu wiadomej.
18.00 Za ++ Antoniego ROGER i rodziców.
Wtorek – 18.06
7.00 Za + Jerzego NARUSZEWICZA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00 W int. Panu Bogu wiadomej.
Środa – 19.06
7.00 Za ++ dziadków PRZYBYŁO, TOCZEK, WARYAS.
7.00 W int. Panu Bogu wiadomej.
18.00 Za ++ rodziców Martę i Jerzego MITAS, Lucjana i Jadwigę DRUŻBA, z rodzin
MITAS, DRUŻBA, WOJTYCZKA i RAJWA.
18.00 Za ++ Bogdana GŁOWACZ, Gertrudę i Teofila SZOJDA, Antoniego i Gertrudę
SZKLANY.
Czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 20.06
7.00 W int. synowej Anny z prośbą o uzdrowienie.
8.30 W intencji Parafian.
11.30 W int. synowej Anny z prośbą o uzdrowienie.
17.00 Za ++ Pawła, Andrzeja i Jadwigę FARON, Antoniego WILK i rodziców.
Piątek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak. – 21.06
7.00 Za ++ męża Dariusza w 9. rocz. śm. i pokrewieństwo.
17.00 W int. dziękczynnej na zakończenie roku szkolnego i formacyjnego dzieci,
młodzieży, nauczycieli i katechetów oraz z prośbą o Boże błog. na czas wakacji.
17.00 Za + Józefa LIS w 30. dniu po śm.

Sobota – 22.06
7.00 W int. Panu Bogu wiadomej.
14.00 Śl. rzym.: w int. nowożeńców Karoliny KAŁUŻY i Marcina KREMERA.
16.00 W int. Teresy i Stefana JASTRZĘBSKICH z ok. 40. rocz. śl. z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla całej rodziny.
18.00 Za ++ Edmunda HIBNERA, rodziców, z rodziny ROTKEGEL i dusze w czyśćcu
cierpiące.
XII Niedziela Zwykła – Dzień Ojca – 23.06
7.00 Za + Franciszka ŚNIEŻEK.
8.30 Za + Herberta SWEDA w 1. rocz. śm.
8.30 Za + Franciszka PASZEK.
10.00 Przez wstaw. św. Józefa w int. ojców rodzin – żyjących i zmarłych.
10.00 W int. Krystyny HIBNER z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
TD
11.30 W int. rodziny KUCHARSKICH z prośbą o Boże błog., dalsze potrzebne łaski i opiekę
Maryi.
17.00 Za + Jana POSTAWA – int. od Jadwigi i Jana PILECKICH.
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 16, 12-15)
Prawda o Bogu Trójjedynym
Dziś człowiek próbuje sam określać, co jest prawdziwe, a co nie. Taki
subiektywizm poznawczy nie rozwija jednak człowieka, lecz jest źródłem zamętu
w świecie. Ale prawda to nie tylko intelektualny wysiłek stwierdzenia zgodności umysłu
z rzeczywistością. Stworzenie nie dochodzi do prawdy, lecz jest do niej przyprowadzane. Boża
prawda, do jakiej prowadzi Duch Święty, to udział w życiu Boga Jedynego w Trzech Osobach.
To poznanie i doświadczanie Miłości niedostępne o własnych siłach. W tę tajemnicę
odwiecznego darowania i przyjmowania wprowadza tylko Duch Prawdy, który od Ojca i Syna
pochodzi. Kontemplacja różnorodności Osób w jedności natury wymyka się logice rozumu.
Potrzebuje światła posłusznej wiary oraz ufnego przyjęcia całej objawionej prawdy – ona jest
niezbędna, abym mógł realizować swoje chrześcijańskie powołanie.
Duchu Święty, proszę, prowadź mnie cierpliwie drogą prawdy o życiu miłosnej jedności Osób
Boskich. Niech moje życie będzie na chwałę Boga Trójjedynego!
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

Oczekiwanie Mesjasza i Jego Ducha
KKK 711 "Oto Ja dokonuję rzeczy nowej" (Iz 43, 19). Zarysowują się dwie linie profetyczne;
jedna kieruje do oczekiwania Mesjasza, druga do głoszenia nowego Ducha, a zbiegają się one
w niewielkiej Reszcie, w ludzie ubogich (Por. So 2, 3), który w nadziei oczekuje "pociechy
Izraela" i "wyzwolenia Jerozolimy" (Por. Łk 2, 25. 38).
Widzieliśmy wyżej, jak Jezus wypełnił proroctwa, które odnosiły się do Jego osoby. Tutaj
ograniczymy się jedynie do tych proroctw, w których jest wyraźnie ukazana relacja między
Mesjaszem i Jego Duchem.
DUCH ŚWIĘTY
„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który został nam dany.” (Rz 5,5)
Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. (4)
II. 13 czerwca 1917 - drugie objawienie się Matki Bożej - c.d.
W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie
i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim
widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek
wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja
w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki
Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je
przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi,
znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.
To, Ekscelencjo, mieliśmy na myśli, kiedyśmy mówili, że Matka Boska wyjawiła nam
w czerwcu tajemnicę. Nasza Pani nie rozkazała nam tego zachować w tajemnicy, ale
odczuwaliśmy, że Bóg nas do tego nakłania.
/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

2.06.2019 W naszej parafii niedziela budzenia powołań

Przyjęcie dwóch osób do postulatu we FZŚ

Rocznica Pierwszej Komunii św.

Przyjęcie do służby liturgicznej dwóch nowych ministrantów

