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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa połączone z procesją eucharystyczną na placu kościelnym - dziś na 16.30, od pon. do
piątku na 17.30. Zapraszamy do uczestnictwa w procesji i wieczornej Mszy św. wszystkie
grupy parafialne, dzieci sypiące kwiatki, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe w strojach
komunijnych, ministrantów, poczty sztandarowe, mężczyzn do niesienia baldachimu,
wszystkich parafian i sympatyków.
2. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do uświetnienia naszego odpustu parafialnego. Dziękujemy szczególnie za przygotowanie
naszej świątyni, za przekazane ciasta i kołocze oraz zorganizowanie sprzedaży, z której
dochód (2593 zł) będzie przeznaczony na cele charytatywne, a także na budowę nowego
kościoła i klasztoru.
3. Bóg zapłać również wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia Bożego
Ciała – tym, którzy budowali i udekorowali ołtarze, trasę procesji, dzieciom w strojach
komunijnych, ministrantom, pocztom sztandarowym, panom niosącym baldachim, chórowi
parafialnemu „Pokój i dobro”, parafianom za ofiary na kwiaty i wszystkim za pobożną
obecność w tej uroczystości. Niech Pan Bóg obecny w Najśw. Sakramencie Wam
błogosławi.
4. W środę zapraszamy na kolejna katechezę dla dorosłych, której tematem będzie: Nowa
Ewangelizacja w mocy Ducha Świętego.
5. Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę o godz. 16.30.
6. Rodziców dzieci (pięcio- i sześcioletnich), które w przyszłym roku w maju chcą przystąpić
do wczesnej Komunii św. prosimy o zgłaszanie się u o. Proboszcza.
7. Msza św. w int. Czcigodnego Jubilata o. Ambrożego Szajdy z okazji 50-lecia święceń
kapłańskich odbędzie się w przyszłą niedzielę o 11.30. Serdecznie zapraszamy parafian do
licznego udziału.
8. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki będą o godz. 18.00, natomiast w niedziele
nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.
9. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo
z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa odbędzie się po Mszy św. o godz. 17.30.
10. W sobotę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta będzie przeznaczona
na tzw. Świętopietrze (na Stolicę Apostolską).
11. 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.
12. Dzieci Maryi z naszej parafii pragną w czasie wakacji pojechać na tygodniowe rekolekcje.
Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe tych rekolekcji. Dzieci będą zbierały dobrowolne
ofiary w przyszłą niedzielę przed kościołem po każdej Mszy św.
13. Dziś parafialny wyjazd rowerowy do Doliny Trzech Stawów, na Muchowiec i do Parku
Kościuszki. Zbiórka przy kościele o 14.50. Od dzieci wymagana jest zgoda rodziców.

14. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
15. Paraf. pielgrzymka w Bieszczady odbędzie się 5 i 6 października. Koszt 275 zł. Zapisy
i zaliczka przy furcie.
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. Nauki wraz z dniem skupienia dla narzeczonych odbędą się w naszej parafii od 24 -27
lipca br. Zapisy do15 lipca.
18. 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 i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski w kolejnym
tygodniu naszego życia. Wszystkich udających się na wakacje i urlopy prosimy
o zachowanie bezpieczeństwa na drodze, odpowiedzialności i zdrowego rozsądku.
Życzymy dzieciom i młodzieży pogodnych i błogosławionych wakacji. Pokój i Dobro!
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XII Niedziela Zwykła – Dzień Ojca – 23.06
Za + Franciszka ŚNIEŻEK.
Za + Herberta SWEDA w 1. rocz. śm.
Za + Franciszka PASZEK.
Przez wstaw. św. Józefa w int. ojców rodzin – żyjących i zmarłych.
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
W int. rodziny KUCHARSKICH z pr. o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Maryi.
Za + Jana POSTAWA – int. od Jadwigi i Jana PILECKICH.
Poniedziałek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24.06
Za ++ Jana WOJCIECHOWSKIEGO we wspomn. im., rodzeństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące.
W int. Panu Bogu wiadomej.
Za ++ rodziców Gertrudę i Jerzego ZIEMIĘCKICH i siostrę ELEONORĘ.
Wtorek – 25.06
Za + Rudolfa RESZKA.
W int. Aleksandry i Jacka ZARMUTEK, ich dzieci oraz krewnych z prośbą o wiarę,
nadzieję i miłość.
Za ++ Jana i Władysławę RĘCZKOWSKICH oraz braci Mariana, Stanisława i Stefana.
Środa – 26.06
Za + Małgorzatę PYKA w 5. rocz. śm.
W int. Bożeny i o. Rajmunda z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi i Świętych.
Czwartek – 27.06
Za + Annę MICHALSKĄ – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
Za +Ignację SAJDAK – int. od rodziny CHOLEWIK.
Za ++ męża i ojca Józefa w kolejną rocz. śm. oraz rodziców i dziadków.
Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 28.06
Za + Hildegardę SZMITKO w 30. dn. po śm.
Za + Halinę GEISLER w 30. dn. po śm.
W int. Anieli z ok. kolejnej rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Sobota – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29.06

7.00 Za ++ dziadków Martę KARDA, Helenę i Kleofasa.
18.00 Za ++ Edwarda HOLON w kolejną rocz. śm. i rodziców z obu stron.
18.00 W int. Zofii i Jana z ok. 60. rocz. śl. i 80. rocz. ur. Zofii z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
XIII Niedziela Zwykła – 30.06
7.00 Za + S.M. Laurencję.
8.30 Za + Ryszarda BECZAŁA w 13. rocz. śm., rodziców z obu stron i dwóch braci.
11.30 CHRZTY I ROCZKI
11.30 W int. O. Ambrożego SZAJDY z ok. 50 rocz. święceń kapłańskich.
17.00 Za + Mariannę WRÓBLEWSKĄ w 1. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
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
(Łk 9, 18-24)
Warto naśladować Jezusa!
Panie Jezu, kontempluję Twoją miłość do każdego człowieka bez wyjątku. Daj
mi siłę kroczenia Twoją drogą, abym czynił innym to, czego sam od nich oczekuję. Niech Twój
Duch pozwala mi rozeznawać prawdziwe dobro. Jeśli szczerze spojrzę na swoje życie, to
zauważę, że zawsze ktoś ma na nie większy lub mniejszy wpływ. Dobrze, jeśli te osoby
sprawiają, że moje życie staje się bogatsze. Gorzej, jeśli ślepo odwzorowuję różne przemijalne
mody. Naśladować kogoś to najpierw uznać jego autorytet, zdecydować, że można i warto mu
zaufać. Dziś Jezus pyta mnie osobiście, czy On jest dla mnie wystarczającym autorytetem. Nie
na podstawie wiedzy z katechizmu, lecz życia. Odpowiedź tkwi w tym, jak układam swoje
życie, według jakiej hierarchii prawd żyję, czy podejmuję trud zapierania się siebie w tym, co
koncentruje mnie tylko na sobie samym i zamyka na Boże działanie. Czy naśladuję uczucia
Jezusa, Jego sposób myślenia, traktowania drugiego człowieka, czy kroczę Jego śladem? Nie
zniechęcaj się, idź dalej Jego drogą.
Panie, proszę, dotknij moich oczu, abym przejrzał i potrafił odróżnić dobro od zła, bym
wzorował się na tym, co dobre. Bądź dla mnie zawsze autorytetem, miarą moich życiowych
dróg i błogosław mi w trudzie naśladowania Ciebie.
ks. Janusz Lekan
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM

polecić."

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
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

KKK 712 Postać oczekiwanego Mesjasza zaczyna pojawiać się w "Księdze Emmanuela" (Por.
Iz 6-12) ("Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę" Chrystusa: J 12, 41), szczególnie
w Iz 11,1-2:
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański,

duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
DUCH ŚWIĘTY
"Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary,
w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując
miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu." (Jud 20)
Z KRONIKI PARAFIALNE J
9.06.2019 II Parafialne Święto Rodzin

Msza św. w intencji rodzin z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich

Mecz piłki nożnej – „rodzinny”
Piknik rodzinny zakończony Apelem Jasnogórskim

9 czerwca odbyło się II Parafialne Święto Rodzin. Przypadło ono w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, co podkreślone zostało w czasie uroczystej sumy czy popołudniowych nieszporów. W czasie
Mszy św. o 11.30 odbyło się także odnowienie przysięgi małżeńskiej. Część rekreacyjna rozpoczęła się
meczem piłkarskim na boisku przy ul. Śmiłowickiej. O 17.00 w przyklasztornym ogrodzie rozpoczął się
rodzinny piknik. Pierwsza część wypełniona była rozmaitymi konkurencjami i grami zręcznościowymi,
w których brali udział członkowie rodzin, a przede wszystkim dzieci, m.in.: przeciąganie liny, wyścig
w płetwach, przerzucanie woreczków wypełnionych wodą. W tym samym czasie działały punkty
gastronomiczne z napojami chłodzącymi, kawą, ciastem, pieczoną kiełbasą, oscypkiem, smalcem
i ogórkiem. Dorośli mieli okazję zmierzyć się w dyktandzie poświęconym budowie nowego kościoła.
W dalszej części odbyły się zabawy prowadzone przez o. Serafina, proboszcza oraz p. Kasię,
katechetkę i organistkę. Najokazalej wypadły dwa tańce: polonez i belgijka. Wręczenie nagród dla
zwycięzców odbyło się na specjalnie z tej okazji zbudowanej scenie. Część wieczorna miała charakter
modlitewny. Szczególny charakter miała modlitwa różańcowa – paciorki różańca wyobrażały
wypełnione helem balony wypuszczone w niebo. Wspólnie odśpiewany Apel Jasnogórski
i błogosławieństwo o. Proboszcza zakończyło spotkanie rodzin naszej parafii Krystian W.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- Jasiu, kim chciałbyś być, gdy dorośniesz?
- Policjantem.
- A ty, Kaziu?

- Złodziejem.
- Ależ dlaczego???
- Żebyśmy mogli się dalej razem bawić.

