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1. Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich dziś o godz. 14.30 w klasztorze.
3. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Fatimski. Zapraszamy w tym dniu na pokutne

nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30, Mszę św. w intencji zbiorowej (intencje można
składać przy furcie) o godz. 17.00, a także na nabożeństwo fatimskie połączone z procesją
światła na placu kościelnym. Prosimy o przyniesienie świec.
4. W piątek obchodzimy święto św. Klary z Asyżu, założycielki sióstr klauzurowych

klarysek.
5. Msza św. na rozpoczęcie Parafialnej Pielgrzymki do Fatimy odbędzie się w sobotę

o godz. 12.00. Łączymy się duchowo z wszystkimi pielgrzymami i życzymy im owocnych
przeżyć.
6. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w sobotę o godz. 17.30.
7. Trwa sierpień – zachęcamy do trzeźwości i abstynencji. Można się wpisywać do parafialnej

księgi trzeźwości, wyłożonej pod chórem.
8. 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.
9. Trwa konkurs na tytuł naszej gazetki parafialnej. Szczegóły na stronie internetowej.
10. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę kobiet do Piekar Śl. dnia 20 sierpnia. Koszt

przejazdu 15 zł. Zapisy przy furcie.
11. W czasie wakacji, urlopów nie zapominajmy o Panu Bogu, o naszej obecności na Mszach

św. niedzielnych. Zachęcamy także do nawiedzania w tym czasie miejsc świętych.
12. 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.
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Niedziela Święto Przemienienia Pańskiego – 6.08
Za + Romana GRAB i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Władysława i Franciszkę SZATANIK.
Za + Gerarda MARZEC we wspomn. ur. – int. od żony Elżbiety i pokrewieństwa.
Za + Jana TWARDOCH w 2. rocz. śm.
Poniedziałek – 7.08
Za ++ Łucję, Józefa i Stanisława MAKOSZ
Za ++ Stefanię, Kazimierza i Jana SEMENIUK.

Wtorek – wspom. św. Dominika, prezb. – 8.08
7.00 Za + Hannę WILEŃSKĄ – int. od siostry Barbary z mężem.
18.00 Za + Jana ŚWIERC.
Środa – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dz. i męcz.,
patronki Europy – 9.08
7.00 Za + Elfrydę ROZMUS w rocz. śm.
18.00 W int. Marty i Anny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i Dary Ducha
Świętego.
Czwartek – święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz. – 10.08
7.00 W int. Ireny z ok. kolejnej rocz. ur., męża i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Antoniego.
18.00 Za ++ Danutę BOROWY w 2. rocz. śm. oraz rodziców z obu stron.
Piątek – święto św. Klary, dz. – 11.08
7.00 Za ++ dziadków Balbinę i Jakuba GRZYBEK, dzieci Konrada i Marię GRZYBEK,
Anastazję WÓJCIK i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Barbarę KSIĄDZ w rocz. śm.
18.00 Za + Jana TROCHA w 30. dn. po śm.
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Sobota – 12.08
Za ++ Donatę i Edwarda JEREWICZ.
Msza św. na rozpoczęcie Parafialnej Pielgrzymki do Fatimy.
Śl. rzym.: W int. nowożeńców Anny WYTRYKUS i Piotra GIZA.
W int. Jadwigi z ok. kolejnej rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i św. Antoniego.

XIX Niedziela Zwykła – Dzień Fatimski – 13.08
7.00 Za ++ Marię i Henryka ŚWIDERGOŁ oraz rodziców z obu stron.
8.30 Za ++ Zdzisława i Jadwigę STARAK oraz teściów DOMARECKICH.
11.30 W int. Parafian.
11.30 W int. Lidii i Józefa OWCARZ z ok. 50. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie. TD
17.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej w int. zbiorowej.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska.
Za + Stanisława MIZIOŁKA (od 3.08. do 1.09.2017).
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. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której 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 bł. Honorata Koźmińskiego
„Chcę być z Tobą jedno, pragnę jak kropla zanurzyć się w oceanie Twojej istoty
i tak zginąć w Tobie.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 17,1 - 9)
Łodzią na pustynię
Jezus udaje się łodzią na miejsce pustynne, a przecież to wbrew ludzkiej logice. Tymczasem
Pan Bóg zna takie drogi, o których człowiek nie ma pojęcia, nie potrafi ich sobie nawet
wyobrazić. Chodzi oczywiście o drogi Boże do naszego życia, do naszych serc. Jeśli Bóg chce
gdzieś dotrzeć, to zawsze Mu się to uda/to osiągnie, nawet jeśli człowiekowi wydaje się, że ta
droga jest niemożliwa do osiągnięcia, nawet jeśli uważa, że pora jest
nieodpowiednia. Jest tylko jeden warunek, musimy Go zaprosić, musimy Go
poprosić, aby do nas przybył. Nigdy nie jest za późno, aby się z Nim spotkać.
Jezu, aby przemieniać świat i ludzkie serca, Tobie wystarczy, abym z ufnością
ofiarował Ci własne ubóstwo i małość wobec sytuacji przerastających moje
możliwości. Ty wierzysz we mnie, proszę, pomnóż moją wiarę w to, że idziesz tuż obok drogą
mego życia.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
6 sierpnia
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Historycznie rzecz ujmując, święto to pojawia się w Syrii
już na przełomie VII i VIII wieku, by potem dotrzeć do
Europy. Nawiązuje ono do Ewangelii i opisu
Przemienienia Jezusa Chrystusa na górze Tabor (por. Mt
17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). Przemienienie Pańskie
przyjęło się w Kościele powszechnym za papieża Kaliksta
III (1455-58). On też określił datę jego świętowania
właśnie na 6 sierpnia. Misterium Przemienienia Jezusa
Chrystusa niesie w swoim przesłaniu głęboką teologię. Pan zmienia swoje oblicze na górze,
która to według Biblii jest szczególnym miejscem obecności i bliskości Boga. Tam Jezus się
modli. Tam Jezus jednoczy się z Ojcem. Twarz Chrystusa zostaje w cudownym sposób
odmieniona, Jego odzież również. Innymi słowy, możemy śmiało powiedzieć, że to sam Bóg
objawił się w osobie swojego Syna. Owa niespotykana teofania, czyli objawienie się Pana
Boga, wskazuje też na to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Jego Bóstwo było ukryte podczas
Jego ziemskiego życia. Kościół naucza, że celem Przemienienia było przygotowanie uczniów
na trudny i bolesny czas Męki Pańskiej, aby nie zwątpili, widząc tragedię Krzyża. Ponadto
naśladowcy Chrystusa, kontemplując Jego Przemienienie, mogą coraz bardziej się do Niego
upodobnić.
ks. Jacek Molka

Święci najbliższych dni
8 sierpnia
ŚW. DOMINIK GUZMAN
ZAŁOŻYCIEL ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO († 1221)
Urodził się w 1170 r. w Hiszpanii w mieście Caleruega. Był synem Feliksa Guzmana i bł.
Joanny z Aza. Pod troskliwą opieką pobożnej matki i jej brata kapłana, Dominik był
wychowywany w duchu katolickim. W 14. roku życia został wysłany do Palencji, gdzie oprócz
znajomości nauki wymowy, filozofii i teologii nabył gruntownej wiedzy na temat Pisma
Świętego i dzieł ojców Kościoła. W 25. roku życia został kanonikiem regularnym w Osmie.
Z biskupem Osmy, Diego d'Azevedo podróżował do Danii. W drodze
wiodącej przez Francję Dominik widział smutny stan tego kraju,
szarpanego i niszczonego przez albigensów. Poczuł, że Bóg wzywa go
do pracy apostolskiej. Zaczął wtedy głosić kazania i żyć
w umartwieniu, głęboko przejęty miłosierdziem dla dusz ludzkich.
Pierwszy dom założył w Prouille - pierwszy klasztor mniszek
dominikańskich. Znalazły się tam ubogie córki szlacheckie i kobiety
nawrócone z herezji albigensów. Dominik wiedział, że nic nie jest
bardziej potrzebne niż modlitwa, zapewnił więc sobie i swoim
braciom "osłonę modlitewną". W r. 1215 tylko 6 braci zechciało iść
z nim i głosić Ewangelię w pełnym ubóstwie i o chlebie żebraczym.
Niezrażony jednak małą ilością braci, Dominik prosił papieża
o potwierdzenie Reguły nowego Zakonu. Otrzymał je dopiero w r. 1216. Spełniając swój
zamiar, rozesłał swych braci po dwóch do różnych krajów, by tam zakładać Zakon i rozszerzać
go wszędzie. Jedna z tych par to pierwsi polscy dominikanie: św. Jacek i bł. Czesław. Zakon
w bardzo krótkim czasie rozszerzył się, a sam Dominik zasłynął jako człowiek prawdy, gorliwy
kaznodzieja i cudotwórca. Najsławniejszym z dokonanych przez niego cudów jest wskrzeszenie
synowca kardynała Stefana w Rzymie. Wycieńczony pracą, Dominik zmarł w 1221 roku
w Bolonii.
11 sierpnia
Św. Klara z Asyżu
Św. Klara Scifi urodziła się w Asyżu w 1193 roku. Urzeczona życiem
i działalnością współczesnego jej św. Franciszka, postanowiła wyrzec
się wszystkiego i jak on, doskonale naśladując Chrystusa.
W osiemnastym roku życia przyjęła pokutną szatę II Zakonu, którego
stała się współzałożycielką, razem ze św. Franciszkiem. Przez
czterdzieści lat mieszkała w ubogim klasztorze przy kościele
św. Damiana w Asyżu. Starając się na wzór Serafickiego Ojca
Franciszka jak najwierniej zachowywać Ewangelię, prowadziła życie
bardzo surowe, pełne umartwień i oddania się Bogu w modlitwie. Życie
doczesne zakończyła w 1253 roku. Jej ciało zachowane od zniszczenia
jest przechowywane w jej poświęconej bazylice w Asyżu. W roku 1255 papież Aleksander IV
ogłosił ją świętą. II Zakon św. Franciszka od swej założycielki przybrał nazwę Sióstr Klarysek.
www.swanna.pl
UŚMIECHNIJ SIĘ
Przychodzi piłkarz do spowiedzi.
Ksiądz pyta: - Gdzie chcesz synu pójść,
do nieba… do piekła…?
- Do Barcelony.

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina:
- Jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.

