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Wpuść Jezusa
do swojego życia
„Idę łowić ryby” – mówi Piotr. Więk-

szość z nas wychodzi rankiem do pracy,
do szkoły… Niektórzy może, tak jak
Piotr, uciekają w pracę, aby zapomnieć,
albo pracują z musu, z konieczności.

„… ale tej nocy nic nie złowili”. Do-
póki ograniczamy się do działania, to
nawet, jeśli nasz dzień jest wypełniony
pracą, bieganiem, obowiązkami, w koń-
cu czujemy pustkę, rozczarowanie. Cze-
goś brakuje. Kogoś brakuje. Być może,
tak jak Piotr i uczniowie, czujemy się
bezradni, doświadczamy niezrozumienia,
niepowodzeń, porażek. Nie widzimy sen-
su i trudu pracy, popadamy w zwątpie-
nie.

„Zarzućcie sieci po prawej stronie, a
znajdziecie” – zachęca uczniów Jezus.
Być może trzeba w te nasze problemy
wpuścić światło zmartwychwstania, po-
słuchać Jezusa i zacząć inaczej, od nowa.
Nie tracić nadziei i wierzyć, że On jest z
nami. I że to, co wydaje się być porażką,
tragedią, ma w Jego planach głęboki sens.
Podobnie jak porażka Jezusa na krzyżu
okazała się Jego zwycięstwem, tak też
nasze porażki mogą okazać się zwycię-
stwem, jeśli tylko bardziej zaufamy Je-
zusowi i będziemy pokorni.

„Chodźcie, posilcie się!” – zaprasza
Jezus. Zmęczonym, zagubionym
uczniom przygotowuje posiłek. Wspól-
ny posiłek, uczta jednoczy, wnosi pokój
i miłość, daje radość. Nas także Zmar-

twychwstały zaprasza na ucztę miłości.
W czasie Eucharystii karmi nas swoim
Ciałem i swoją Krwią, aby także w nas
miało miejsce zmartwychwstanie, prze-
mienienie i powstanie do nowego życia.

Zmartwychwstały chce iść razem z
nami. Chce towarzyszyć naszej pracy.
Chce być uczestnikiem wszystkich na-
szych działań, całego naszego życia.
Chce być obecny tam, gdzie wykonuje-
my nasze zwykłe zajęcia, gdy pracuje-
my, gdy też wypoczywamy, gdy się cie-
szymy i gdy się smucimy. Nie narzuca
nam niczego, nie chce nam przeszkadzać.
Czeka aż sami będziemy chcieli wpuścić
Go do swojego życia, do swojego serca i
pozwolimy Mu, aby tam się rozgościł.
Ciągle czeka… A dzisiaj zwraca się do
każdego z nas, tak jak do Szymona Pio-
tra, po imieniu i pyta się: „Czy miłujesz
Mnie więcej, aniżeli ci?”. K.P.
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OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (5 maja 2019)
  1.Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie

o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.
  2.We wtorek  (7.05), o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady

Ekonomicznej (PRE).
  3.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapra-

szamy do salki nr 1 na pierwszą naukę przedślubną w czwartek (9.05) o godz. 18.45.
  4.W czwartek (9.05), o godz. 18.45 w sali Jana Pawła II odbędzie się spotkanie

Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD)
  5.W dniach  od 19 do 26 maja będziemy odprawiać Misje Święte.
  6.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną

w sobotę - 25 maja w czasie Misji św.
  7.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego ko-

ścioła-na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową. Będzie je moż-
na złożyć w przyszłą niedzielę - 12 maja.

  8.Terminarz uroczystości I Komunii dla Szkoły OMEGA: I spowiedź - sobota
(11.05), o godz. 13.00; I próba - środa (8.05), godz. 18.45; II próba - piątek (10.05),
godz. 18.45; Uroczystość I Komunii - niedziela (12.05), godz. 11.00

  9.Informacje dla bierzmowańców:
- Kandydatów do bierzmowania i chętną młodzież zapraszamy na spotkanie mło-
   dych w Lednicy, które odbędzie się z 1 na  2 czerwca.  Tegoroczne hasło Led-
   nickie to: "Wiesz, że cię kocham". Jest to wspaniałe spotkanie młodego Ko-
   ścioła. Kto nie był, koniecznie musi być w tym roku. Można już dokonywać
   zapisów. Szczegóły u księdza Dawida. Koszt to około 110 zł.

10.Zapraszamy dzieci i młodzież, oraz dorosłych na całodzienny wyjazd do Parku Rozryw-
ki Energylandia w dniu 07 maja. Bliższe informacje w zakrystii po mszy św., a także
w kancelarii. Koszt wyjazdu jest uzależniony od wieku uczestnika. Wyjazd o godz. 8.00.
Powrót ok 18.00. Zapisy do 05 maja.

11. Duszpasterstwo małżeństw organizuje 18 maja 2019 r. pielgrzymkę do Sanktuarium
maryjnego w Okulicach i Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Koszt
60 zł. Więcej informacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej parafii.

12.W środę (8.05) o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji osób
odmawiających Margaretki.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (06-12 MAJ  2019)

PONIEDZIAŁEK (06.05.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
      FILIPA I JAKUBA

  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
2/za + Jadwigę Biskup w 6 r. śm. oraz + ojca Henryka, + ciocię Klotyldę

oraz ++ rodziców z obydwu stron
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe  
18.00 1/w intencji przyjaciółki Joanny o łaskę zdrowia po przeszczepie serca

oraz o niebo dla nieznanego dawcy
2/w intencji córki Barbary Piela z ok. ur., z prośbą o Boże błog. i potrzebne dary
3/w intencji wnuczki Wiktorii z prośbą o opiekę MB oraz w int. jej rodziców

i rodziców chrzestnych

WTOREK (07.05.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/do Najświętszego Serca Pana Jezusa o błog. Boże dla wszystkich kapłanów
z naszej parafii

2/o szczęśliwy przebieg operacji dla siostry Ireny i szybki powrót do zdrowia
oraz o światło Ducha św. dla Adriana w wyborze drogi życia

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe   
18.00 1/do Trójcy Przenajśw. za wstawiennictwem Maryi w intencji Krystyny z ok.

ur., dziękując za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze dla solenizantki
oraz błog. dla całej rodziny i przyjaciół

2/za + ojca Stanisława Lesiaka, + mamę Annę, + brata  Adama, ++ wujków:
ks. Stanisława i ks. Franciszka Zająców oraz ++ z rodziny Lesiaków

3/za + siostrę Sylwię Kot i wnuczka Adriana Pytkiewicza, ++ rodziców z obu stron

ŚRODA (08.05.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ.,
gł. patrona Polski

  7.00 1/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
2/za + Jadwigę Krysiak (od rodziny Pyrek z Wysokiej)

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/w intencji osób odmawiających Margaretki

2/w intencji kapłanów pochodzących i pracujących w naszej parafii, w rocz-
nice święceń oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne (od
grupy rodziców kapłanów i sióstr zakonnych)

3/w intencji Marty, Mirka i Dagmary prosząc o łaskę wiary, by Duch Św.
przemienił ich wolę, aby zwrócili się do Jezusa

CZWARTEK (09.05.2019 r.) -  Dzień powszedni

  7.00 1/w intencji siostry Anny, szwagra Jerzego i siostrzenicy Magdy o mocną wiarę, dary
Ducha Św., zdrowie, opiekę MB oraz potrzebne łaski dla całej rodziny

2/za + Dorotę Fredyk o przyjęcie do grona zbawionych

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/w intencji Zofii w kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha sw.
2/za + brata Eugeniusza, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i pokrew. z obu stron
3/za + męża Kazimierza w 18r.śm., jego++rodziców i rodzeństwo, prosząc

o radość życia wiecznego

PIĄTEK (10.05.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + męża Ryszarda w 2 r. śm., jego ++ rodziców Wiktorię i Józefa,
++ z rodziny i z  pokrewieństwa

2/za ++ rodziców: Tadeusza i Stanisławę, + wujka Wacława, + szwagra Ry-
szarda, wszystkich ++ z bliskiej i dalszej rodziny oraz wszystkich ++ znajo-
mych i sąsiadów z byłej i obecnej parafii

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/w intencji Ireny z podziękowaniem za kolejny rok życia, z prośbą o zdro-

wie, Boże błog., opiekę MB i dary Ducha Św.
2/za ++ rodziców: Narcyzę i Stefana oraz + koleżankę Krystynę i jej + męża
3/za + żonę Krystynę Kuńcio w 5 r. śm., jej ++ rodziców: Annę i Wacława Gawędów

SOBOTA (11.05.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Zofię i Józefa Wilków, męża Józefa Dudę i ++ dziadków:

Wilków i Froniów
2/w intencji Andrzeja Stencla, dziękując Bogu za dar życia i otrzymane łaski,

prosząc o Boże błog., opiekę MB oraz dary Ducha Św.
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za ++ rodziców: Stanisławę i Henryka, + męża Jana i wszystkich ++ z ro-

dziny Żurków
2/za + Bonifacego Szczepanika w 10 r. śm., ++ rodziców z obu stron

NIEDZIELA (12.05.2019 r.) - 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA
        DOBREGO PASTERZA

  7.30 - za ++ rodziców: Jana i Henrykę Curyło i dusze w czyśćcu cierpiące
  9.30 - za + Bogdana Szymanowskiego w 1 r. śm.
11.00 - I Komunia św. dzieci ze szkoły Omega
12.30 - w intencji Andrzeja Stencla z ok. 50 r. ur. dziękując Bogu za otrzymane

łaski, prosząc o Boże błog., światło Ducha św. i opiekę MB dla solenizanta
oraz żony i córki (Te Deum)

16.30 - Nabożeństwo majowe
17.00 - w intencji Marii z ok. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie, Bożą pomoc i opiekę MB dla całej rodziny (Te Deum)
20.00 - za + Zofię Błachut (od Marii Włodarz)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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16.04. - O godz. 18.45 rozpoczęło się
spotkanie z p. Patrycją Hurlak. Aktorka
telewizyjna opowiedziała historię swoje-
go życiu z dala od Boga i Kościoła, a
następnie podzieliła się radością swoje-
go nawrócenia oraz doświadczenia i
przyjaźni z Jezusem, a także z bł. Karo-
liną Kózkówną.

18.04. - O godz. 8.00 rozpoczęła się
Jutrznia, którą prowadził ks. Dawid.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza
Święta Wieczerzy Pańskiej.

W tym dniu w szczególny sposób dzię-
kowaliśmy za Sakrament Eucharystii
oraz Kapłaństwa. Podczas Mszy św. na
pamiątkę obmycia uczniom nóg przez
Jezusa, ks. Proboszcz uczynił ten sam
gest wobec 12 Nadzwyczajnych Szafa-
rzy Komunii Św. Po Eucharystii Naj-
świętszy Sakrament został przeniesiony
do Ciemnicy, gdzie trwało czuwanie do
godz. 21.00.

O naszych Kapłanach pamiętajmy nie
tylko od święta, ale każdego dnia otaczaj-
my ich modlitwą i życzliwością.

19.04. - O godz. 8.00 rozpoczęła się
Ciemna Jutrznia, o godz. 10.00 Droga
Krzyżowa dla dzieci, a o godz. 17.15
Droga Krzyżowa dla dorosłych.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Liturgia
Męki Pańskiej, a po niej adoracja przy
Bożym Grobie.

20.04. - O godz. 8.00 rozpoczęła się
Ciemna Jutrznia

O godz. 15.00 rozpoczęła się Nowenna
do Miłosierdzia Bożego

O godz. 20.00 rozpoczęła się Wigilia
Paschalna podczas której został poświę-
cony ogień i woda. Uroczystości zakoń-
czyły się procesją Rezurekcyjną wokół
kościoła.

21.04. - W Niedzielę Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, po każdej Mszy św. Ka-

Migawki z ¿ycia naszej parafii
płani obdarowywali wiernych czekolado-
wymi jajeczkami oraz składali życzenia
świąteczne.

24.04. - O godz. 18.45 w salce nr 2 od-
było się świąteczne spotkanie członków
i sympatyków KIK-u wraz z ks. Lesz-
kiem.

25.04. - W naszej parafii odbył się Kon-
went Wielkanocny. O godz. 19.30 roz-
poczęła się Msza św. koncelebrowana
przez kapłanów z dekanatu Katowice-
Załęże. Mszy św. przewodniczył Pro-
boszcz, a jednocześnie Dziekan w/w de-
kanatu ks. Jerzy Słota z Parafii Św. Józe-
fa na Załężu. Słowo Boże wygłosił ks.
Marcin Piasecki, który podkreślił, że
Ewangelia powinna być głoszona w opar-
ciu o Dzieje Apostolskie. Zaczynając od
Wieczernika należy prosić Ducha Św. o
Jego mądrość, a następnie pod Jego na-
tchnieniem iść i głosić Chrystusa Zmar-
twychwstałego.

27.04. - O godz. 7.00 grupa naszych
parafian wraz z ks. Leszkiem udała się
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie-Łagiewnikach.

Jak s³u¿ba w grupie
pog³êbia moj¹ wiarê

Dzięki służbie w Diakonii Liturgicznej
więcej czasu poświęcam Słowu Bożemu.
Przed Mszą, najlepiej jeszcze w domu
poznaję, rozważam Słowo Boże, aby
dobrze przygotować się i ze zrozumie-
niem przeczytać, czy zaśpiewać w cza-
sie Mszy św.

Dziękuję Bogu za otrzymane dary, słu-
żąc nimi we wspólnocie. Dary którymi
się dzielę, pomnażają się.

Wdzięczna jestem Bogu za te doświad-
czenia wiary.

Bożena S.

Maria
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DAR NA STULECIE

Informacje dla bierzmowańców:
- Bierzmowanie w naszej parafii od-
będzie się 3 Czerwca o godz 18.00.
- I próba przed bierzmowaniem odbę-
dzie się 18 maja (Sobota) o 19.00
w kościele.
- II próba przed bierzmowaniem,
z obowiązkową obecnością świad-
ków - 29 maja (Środa) o 19.00.
- Nabożeństwo połączone z rachun-
kiem sumienia i spowiedź dla kan-
dydatów do bierzmowania odbędzie
się 31 Maja o 19.00 w kościele.

Drodzy Parafianie!

Wdzięczni księ-
dzu Proboszczowi
Józefowi wraz
z księżmi naszej
Parafii za okazaną
życzliwość oraz
umożliwienie zor-
g a n i z o w a n i a

zbiórki pieniężnej - na potrzeby te-
rapii naszego niepełnosprawnego
synka Maksyma - a także wszystkim
darczyńcom za złożone ofiary, ser-
deczne Bóg zapłać !

Ofiarodawców zapraszamy na
mszę w ich intencji, która zostanie
odprawiona w niedzielę 16.06
o godz. 7.30. Rodzice

 Agnieszka i Marcin Walkowiak

W przyszłym roku 18 maja przypada
100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

Młodzież będzie przygotowywała się do
tej rocznicy, uczestnicząc w różnych pro-
jektach, między innymi poprzez XV Kon-
kurs Papieski, którego głównym celem
jest rozpowszechnianie bogactwa myśli
i czynu papieża Jana Pawła II wśród mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Jestem przekonana, że z tej okazji wszy-
scy powinniśmy sobie przypomnieć na-
uczanie naszego Wielkiego Polaka.  Jego
nauczanie oraz przykład życia są aktual-
ne i potrzebne dziś oraz w przyszłości.
Upamiętnienie tej rocznicy może być
również okazją do podjęcia różnych dzieł
modlitewnych i charytatywnych. Będzie
można na przykład zainicjować lub zor-
ganizować nabożeństwa, czy inne formy
modlitewne w intencji Ojczyzny i poko-
ju na świecie, będzie można zaangażo-
wać się w pomoc osobom potrzebującym
w najbliższym otoczeniu, oraz wspiera-
jąc misje. Każdy może sobie postanowić,
że będzie systematyczne studiował Pismo
Święte lub nauczania Jana Pawła II.

W czerwcu 1999 r. św. Jan Paweł II
nauczał: „wchodźcie w nowe tysiąclecie
z księgą Ewangelii! Niech nie zabrak-
nie jej w żadnym polskim domu! Czy-
tajcie i medytujcie! Pozwólcie, aby
Chrystus mówił!”

D.M.
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