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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś dziękujemy Panu Bogu za 50 lat kapłańskiej posługi o. Ambrożego. Z tej okazji
drogiemu Jubilatowi życzymy błogosławieństwa Najwyższego Kapłana, opieki Maryi
Matki kapłanów, by mógł nadal służyć nam swoją mądrą radą, pełnić - choć cichą - ale jakże
ważną posługę, troszcząc się o klasztor jako dom modlitwy i o parafię, ofiarując w jej
intencji oraz w int. duszpasterzy swoje krzyże. By, niosąc ludziom orędzie Dobrej Nowiny,
ukazując im oblicze Chrystusa Miłosiernego, sam doświadczał mocy i miłości Bożego
Ducha.
2. Zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa dziś o 16.30.
3. Dziś przed kościołem Dzieci Maryi proszą o wsparcie finansowe letnich rekolekcji. Dzieci
wyjeżdżają na rekolekcje formacyjne do Górek Wielkich w następną niedzielę.
4. Msza św. wotywna o Duchu Świętym z nabożeństwem jutro o 7.00.
5. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki będą o godz. 18.00, natomiast w niedziele
nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.
6. 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.
7. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą. Dzieci i młodzież zapraszamy
do spowiedzi w piątek od 17.30.
8. 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. Spotkanie FZŚ w niedzielę o 14.30.
9. Odwiedziny chorych odbędą się w piątek od godz. 8.30. Chorych niezapisanych na stałej
liście prosimy zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
10. 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 różańcowe, Msza św. w porządku niedzielnym. Zapraszamy też na
Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o 21.00.
11. W sobotę też święto patronalne Apostolstwa chorych – Wspomnienie Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych. Pamiętajmy o naszych chorych w modlitwach.
12. W tym dniu (6 lipca) odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną
Górę. Msza św. o godzinie 11.00.
13. 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.
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.
W ostatnim tygodniu przeżywszy 81 l. zmarł nasz Parafianin Józef Grabiec z ul. Panewnickiej
349. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
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.

Intencje modlitwy na lipiec 2019
Powszechna: Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz
i oceanów.
Intencja własna: Za dzieci i młodzież o dary Ducha Świętego, aby starały się być narzędziami
miłości Bożej wszędzie tam, gdzie będą spędzać czas zasłużonych wakacji.

INTENCJE MSZY ŚW. 30.06. – 7.07.2019
XIII Niedziela Zwykła – 30.06
Za + S.M. Laurencję.
Za + Ryszarda BECZAŁA w 13. rocz. śm., rodziców z obu stron i dwóch braci.
CHRZTY I ROCZKI.
W int. o. Ambrożego SZAJDY z ok. 50. rocz. święceń kapłańskich.
Za + Mariannę WRÓBLEWSKĄ w 1. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek – 1.07
7.00 Za ++ Marię i Józefa LASEK, synów, synową i zięciów.
18.00 Za ++ Helenę GONIWIECHA, rodziców i rodzeństwo.
Wtorek – 2.07
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Franciszka NOWORZYNA w 4. rocz. śm. i rodziców z obu stron.
Środa – święto św. Tomasza Apostoła – 3.07
7.00 Za + Jerzego BARGIELI – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
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.
I Czwartek miesiąca – 4.07
7.00 Za + Jerzego – int. od kolegów z PRG Katowice.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
I Piątek miesiąca – 5.07
7.00 Za ++ rodziców Ryszarda i Gertrudę MŁOCEK, zięcia Stefana i Henryka, Helenę
i Józefa BEDNARA oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Bogdana PYRASA we wspomn. ur.
I Sobota miesiąca – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. – 6.07
8.00 W int. wynagr. Niepokal. Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspóln. Żyw. Różańca.
18.00 Za + Antoniego MOKRY i dusze w czyśćcu cierpiące.
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XIV Niedziela Zwykła – 7.07
Za ++ Henrykę TUBIS, jej rodziców oraz ze strony męża rodziców, siostry i braci.
Za ++ Halinę WARYAS, rodziców i siostrę.
Za ++ Jana POSTAWA – int. od żony Miłosławy.
Za ++ rodziców Emę i Wilhelma, brata ks. Antoniego i siostrę Małgorzatę.

W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Alojzego WALTERA (od 2 – 31.07.2019)
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, 51-62)
Ku niebieskiemu Jeruzalem
Znajomość celu wakacyjnych wędrówek pozwala wybrać odpowiednie drogi,
środki transportu i ekwipunek, aby do niego dotrzeć. O ileż bardziej trzeba się
więc zatroszczyć, by osiągnąć najważniejszy cel naszego życiowego wędrowania
– ten sam co drogi Jezusa. W Jerozolimie dopełniła się Jego misja umiłowania człowieka.
Oddał życie, aby każdy mógł osiągnąć niebieskie Jeruzalem. To samo może spotkać i mnie ze
strony ludzi, którym nie podoba się, że zmierzam do domu Ojca. Lęk nie może mnie jednak
sprowadzić z Bożej drogi, odebrać jasności widzenia celu. Nie należy oglądać się wstecz, lecz
trzeba mocno przyłożyć ręce do tego, co pewnie prowadzi do królestwa Bożego. Codziennie
oddawać swoje życie Chrystusowi i odnawiać myślenie według Ewangelii. Inaczej zawsze coś
będzie przeszkadzać.
Nie ukrywaj przede mną, Panie, swojego oblicza, bym zawsze w nie wpatrzony wiedział, ku
czemu zmierzam. Oby nie słabło we mnie pragnienie Twojej łaski dostępnej w sakramentach.
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 713 Postać Mesjasza zostanie objawiona przede wszystkim w Pieśniach Sługi (Por. Iz 42,
1-9; Mt 12,18-21; J 1,32-34) następnie Iz 49,1-6; Mt 3,17; Łk 2,32; w końcu Iz 50,4-10 i 52,
13-53,12. Pieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje On
Ducha Świętego, aby ożywić wielu: nie od zewnątrz, ale przyjmując "postać sługi" (Flp 2,7).
Wziąwszy na siebie naszą śmierć, może nam udzielać swego Ducha życia.
DUCH ŚWIĘTY
„Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość,
pokój i radość w Duchu Świętym”. Rz 14:17

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

16.06.2019 Odpust parafialny

22.06. Radosny wyjazd dzieci do Jankowic i Pszczyny

20.06 Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Zakończenie roku formacji Domowego Kościoła

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ
5 – 6.10.2019
Kraków-Łagiewniki –Markowa - Kalwaria Pacławska Komańcza –Dukla – Miejsce Piastowe –Dębowiec
1 dzień godz. 6.30 – wyjazd z miejsca zbiórki.
ŁAGIEWNIKI – nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
MARKOWA – zwiedzanie Muzeum Rodziny Ulmów.
KALWARIA PACŁAWSKA – udział we Mszy św. i wieczornym Apelu
Jasnogórskim. Obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma na miejscu.
2 dzień.
Śniadanie.
KOMAŃCZA – klasztor Sióstr Nazaretanek –
miejsce internowania kard. Stefana Wyszyńskiego. Czas na zwiedzanie
i modlitwę.
DUKLA – miejsce związane ze św. Janem z Dukli (kościół i klasztor
OO. Bernardynów z trumną Świętego, Krzyż Pojednania –
upamiętniający wizytę Ojca Św. Jana Pawła II i figura św. Jana z Dukli),
Msza św. MIEJSCE PIASTOWE – Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława.
DĘBOWIEC– Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.
Cena – 275 PLN - obejmuje: - przejazdy komfortowym autokarem, 1 nocleg (pokoje 5 -osobowe
z łazienkami, 1 śniadanie, 2 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW.
Na bilety wstępu, ofiary, parkingi itp. należy przeznaczyć kwotę ok. 15 PLN, która jest integralną
częścią ceny i nie podlega rozliczeniu.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Przedszkolaki stoją przed wybiegiem kangurów w ZOO.
- Patrzcie, dzieci, to jest właśnie mieszkaniec Australii…
- No to wreszcie wiem, jak wygląda mąż mojej siostry – mówi Jaś.

