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1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Za tydzień przypada III niedziela miesiąca. W tym dniu kolekta będzie przeznaczona na
budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. W dniu, w którym wspominamy NMP z Góry Karmel, 16 lipca w naszym kościele będzie
miał miejsce obrzęd przyjęcia Szkaplerza św. podczas Mszy św. o godz. 11.30. Osoby
chętne do noszenia Szkaplerza prosimy o zabranie ze stolika pod chórem „świadectwa
przyjęcia…”, wypełnienie go i przyniesienie w następną niedzielę na Mszę św. o godz.
11.30. W celu zapoznania się z informacjami odnośnie do noszenia szkaplerza odsyłamy
do naszej gazetki.
4. Dzisiaj spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o godz. 14.30.
5. W czwartek będziemy przeżywać Dzień Fatimski. Zapraszamy w tym dniu na nabożeństwo
różańcowe o godz. 17.30, Mszę św. w intencji zbiorowej (intencje można składać przy
furcie), a także na nabożeństwo fatimskie połączone z procesją światła na placu kościelnym.
Prosimy o przyniesienie świec.
6. Msza św. w intencji naszej Ojczyzny odbędzie się w niedzielę o godz. 17.00.
7. Do 13 października będzie trwała peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej
w rodzinach naszej parafii. W zakrystii można jeszcze się zapisywać, podając termin
przyjęcia Matki Bożej w znaku fatimskim do swojego domu na całą dobę.
8. Trwa konkurs na tytuł naszej gazetki parafialnej. Szczegóły na stronie internetowej.
9. Nauki przedślubne połączone z dniem skupienia odbędą się od 26 do 29 lipca, od środy
do piątku o 19.00, w sobotę - połączone z dniem skupienia o 10.00. Zapisy przy furcie.
10. Organizujemy autokarową pielgrzymkę kobiet do Piekar Śl. dnia 20 sierpnia. Koszt
przejazdu 15 zł. Zapisy od jutra przy furcie.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
12. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Ligocie
informuje, że są wolne miejsca w klasach medialnej i medyczno-politechnicznej na rok
szkolny 2017/18. Nabór trwa.

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.

7.00
8.30
11.30
17.00

XIV Niedziela Zwykła – 9.07
Za + Urszulę PIŃCZAK w 1. rocz. śm.
Za + Jana KLATKA – int. od siostry Zofii z Wadowic.
W int. Parafian.
W int. Krystyny z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla
całej rodziny.

Poniedziałek – wspom. św. Weroniki Giuliani – 10.07
7.00 Za ++ Elżbietę HOLEWIK, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Teofila SZOJDA, żonę Gertrudę, Gertrudę i Antoniego SZKLANY, Bogdana
GŁOWACZ.
18.00 Za ++ Mariannę i Henryka OLCZYK, Rafała KACZMARCZYK.
Wtorek – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy – 11.07
7.00 W int. Jana z ok. ur.
18.00 Za ++ rodziców Marię i Józefa LASEK, trzech synów i dwóch zięciów.
Środa – wspom. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. – 12.07
7.00 Za + Wiesława ŁUKAWSKIEGO – int. od sąsiadów z ul. Karłowicza 29
w Chorzowie.
18.00 Za ++ syna Mirosława TWARDOSZ w 10. rocz. śm. oraz Zuzannę i Piotra
CZAKAŃSKICH, Zbigniewa TWARDOSZ.
Czwartek – wspom. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta – 13.07
Dzień Fatimski
7.00
18.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej w intencji zbiorowej.
Piątek – 14.07
7.00 Za ++ Czesława SKOWRON, rodziców Różę i Alfonsa, Agnieszkę i Józefa
WYCIŚLIK, z rodzin URSOŃ, POTEMPA, LUBAJAŃSKICH i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 Za + Jana ŚWIERC – int. od przyjaciół.
Sobota – wspom. św. Bonawentury, bpa i dK – 15.07
7.00 Za + męża Józefa STOPKA w 3. rocz. śm.
TD
13.00 W int. Doroty i Wiktora KURZYWILK z ok. 50. rocz. śl.
18.00 Za ++ Marię DOLINKIEWICZ w 5. rocz. śm., rodziców Jadwigę i Pawła, brata
Piotra, z pokrewieństwa.
XV Niedziela Zwykła – 16.07
7.00 Za ++ Czesławę i Władysława PARZYCH i rodziców z obu stron.
8.30 Za + męża Ryszarda BECZAŁĘ, rodziców z obu stron i braci.
11.30 W int. Dominika MŁOCEK z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże bł., opiekę Maryi,
Aniołów i Świętych.
17.00 W int. Ojczyzny.
Msze św. gregoriańskie wznawiamy od września.
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także tzw. intencje
bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy św.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych, podczas których
odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą i zgodą. Msze święte zbiorowe
w naszym kościele odprawiane są w Dni Fatimskie (każdy 13. dzień miesiąca od maja
do października o godz. 18.00)
Myśl św. Brata Alberta
„To jest niedoskonałość i pokusa troszczyć się. Trzeba się tylko modlić i mieć
nadzieję, że Pan Bóg wszystkiemu zaradzi sposobem, który Jemu jest wiadomy.
Opatrzność Boska obmyśla najdrobniejsze szczegóły. Świat szeroki!
Gdy was wyrzucą z jednego miejsca, pójdziecie gdzie indziej i zawsze będziecie pod
tym samym sklepieniem niebieskim i pod ojcowską opieką Opatrzności Boskiej.”

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 11,25 - 30)
Wszystko masz od Boga
Jezus Chrystus wypowiada słowa, które byłyby dla każdego innego syna trudne, być może
nawet bolesne. Gdyby jakiś dorosły mężczyzna powiedział: Wszystko, co posiadam, mam po
ojcu. Wszystko, co jest moje, dostałem w spadku. Brzmiałoby to trochę jak przyznanie się do
życiowej nieporadności, do tego, że na nic sam nie zapracowałem.
Tymczasem Jezus bardzo otwarcie i bezpośrednio mówi: Wszystko, co mam,
pochodzi od mojego taty! I to jest prawda, która dotyczy naszego serca
i naszej wiary. Jezus Chrystus całą swoją boską moc, to, że mógł przejść
przez życie, czyniąc dobrze, lecząc choroby, wyrzucając złe duchy,
nawracając, głosząc najpiękniejszą naukę świata, wreszcie umierając na krzyżu
i zmartwychwstając, to wszystko miał od swojego Ojca. Jeśli tak, to i my sami musimy sobie
zadać pytanie: Czy ja mam coś, czego bym nie dostał od Boga?
Panie, wiemy, że wszystko jest łaską. Każda chwila, zarówno ta dobra, jak i ta zła jest Twoją
łaską dla nas. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, wszystko, co mamy, do Ciebie wróci.
Dziękujemy Ci za to. Bądź uwielbiony Panie.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI
Co to jest Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel?
Jest to znak wyrażający macierzyńską miłość Maryi oraz nasze przyjęcie
i odwzajemnienie tej miłości.
Jak wygląda szkaplerz?
Pierwotnie to szata wierzchnia, którą mnisi przywdziewali na habit
zakonny w czasie ręcznej pracy. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz
w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych
tasiemką i opadających na piersi i plecy. Istnieje także forma medalika szkaplerznego.
Dlaczego szkaplerz wyraża więź z Maryją?
Podstawą nabożeństwa szkaplerznego jest potwierdzone przez Kościół objawienie z XIII w.,
dzięki któremu szkaplerz stał się znakiem matczynej opieki Maryi wstawiającej się za nami
przed Bogiem w kwestii naszego wiecznego zbawienia.
OBOWIĄZKI NOSZĄCYCH SZKAPLERZ
Łaska udzielona nam przez Boga, domaga się podjęcia współpracy z nią. Bóg może nas
stworzyć bez naszej pomocy, ale nie może nas zbawić bez naszej współpracy. Podobnie
i Maryja przychodząc z łaską i chcąc złożyć ją w sercu człowieka nie może tego uczynić bez
współpracy z jego strony.
 Naśladować Maryję
 Nosić nieustannie Jej znak
 Troszczyć się o dobro wszystkich ludzi
 Przyjąć szkaplerz z rąk kapłana
 Odmawiać naznaczoną modlitwę
ZNACZENIE DUCHOWE SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO
Zainteresowanie Karmelitów osobą Maryi nie ma charakteru jedynie teoretycznych rozważań,
ale jest od zawsze związane z ich życiem. Obrali ją sobie za Panią serca, Matkę, a przede
wszystkim za Siostrę do której pragnęli się upodobnić przez czyste, niepodzielnie, Bogu
oddane serce. Szkaplerz jest zewnętrznym wyrazem tej więzi z Maryją.

Znak macierzyńskiej miłości
Maryja stała się naszą matką już pod krzyżem. Przyjęcie szkaplerza wyraża świadome "wzięcie
Maryi do siebie", przyjęcie Jej macierzyńskiej miłości i otwarcie się na wszelkie łaski, jakie
nam Bóg przez Jej pośrednictwo pragnie udzielać.
Znak upodobnienia się do Maryi
Przyjmując szkaplerz nie tylko powierzamy się opiece Maryi, ale również wyrażamy
pragnienie naśladowania jej życia. Zewnętrzne upodobnienie się do Maryi przez Jej szatę
domaga się także realnego podobieństwa. Podstawę do naśladowania Maryi stanowi Jej
głębokie zjednoczenie z Jezusem i wielka rola w dziele zbawienia.
Znak troski o dobro wszystkich ludzi
Upodobnienie do Maryi prowadzi nas do wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Odziani
szkaplerzem stanowią jakby oczy, ręce i nogi Maryi, dzięki którym może Ona dotrzeć do
wszystkich potrzebujących.
Znak wiary w życie wieczne
Szkaplerz wyraża nadzieję na zbawienie wieczne. Maryja - pierwszy owoc odkupienia
przychodzi nam z pomocą w walce wrogiem naszego zbawienia - Złym Duchem.
Znak więzi z Karmelem
Osoba przyjmująca szkaplerz zostaje duchowo złączona z zakonem karmelitańskim i ma udział
w jego duchowych dobrach.
http://szkaplerz.pl/

Święci najbliższych dni
ŚW. KAMIL de LELLIS (1550–1614)
Wspomnienie 14 lipca
Urodził się w małym miasteczku we Włoszech. Jego ojciec był oficerem. Kamil
poszedł w ślady ojca. Stał się najemnym żołnierzem. W tym czasie namiętnie
uprawiał hazard i włóczył się po gospodach. Roztrwonił swój majątek, przegrał
w karty nawet broń. W drodze do klasztoru kapucynów w San Giovanni Rotondo przeżył
nawrócenie. Niegojąca się rana na nodze zmusiła go do długiego leczenia w szpitalu w Rzymie.
Szpital stał się jego domem, a chorzy rodziną. Postanowił odtąd żyć tylko dla ludzi cierpiących.
Przyjął święcenia kapłańskie i założył Stowarzyszenie Sług Chorych.
Znakiem rozpoznawczym zakonników, zwanych później kamilianami, stał się czerwony krzyż
wyszyty na habicie. Po śmierci z ciała Kamila wyjęto serce i umieszczono w specjalnym
relikwiarzu. Jego współbracia dosłownie zrozumieli jego słowa, że chce pozostawić serce
chorym. Papież Benedykt XIV dokonał beatyfikacji, a w 1746 roku kanonizacji Kamila.
Ogłoszony został patronem chorych i szpitali na świecie oraz patronem i opiekunem personelu
medycznego.
ks. Tomasz Jaklewicz
ŚW. BONAWENTURA
Wspomnienie 15 lipca
był jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Pozostawił po sobie
wiele traktatów i dzieł teologicznych: konstytucji, licznych komentarzy, 440
kazań i wielu innych. Bonawentura stworzył własną szkołę teologiczną.
Jest patronem franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci,
robotników i teologów.
UŚMIECHNIJ SIĘ
Spotyka się dwóch kolegów.
- Dlaczego w waszym kościele są takie dziury w posadzce?
- Ksiądz w ostatnią niedzielę mówił na kazaniu o tym, że mamy szukać korzeni wiary.

