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1. Zapraszamy dziś na pokutne nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30, a także na nabożeństwo
fatimskie po Mszy św. o godz. 17.00, połączone z procesją światła na placu kościelnym.
Prosimy o przyniesienie świec.
2. Za tydzień przypada III niedziela miesiąca. W tym dniu kolekta będzie przeznaczona na
budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. We wtorek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP, patronki naszej prowincji
zakonnej. Msze św. wg porządku niedzielnego. Zgodnie z tradycją w święto Matki Bożej
Zielnej będziemy błogosławić zioła i kwiaty. Zapraszamy na nieszpory maryjne o godz.
16.30.
4. W przyszłą niedzielę pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej. Wyjazd o godz.
7.45 z parkingu. Powrót po Mszy św. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. Zapisy przy furcie.
5. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się w środę o godz. 7.00.
6. W czwartek obchodzimy uroczystość św. Jacka, kapłana, głównego patrona archidiecezji
i metropolii katowickiej.
7. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy.
O godz. 18.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
8. Trwa Parafialna Pielgrzymka do Fatimy. Łączymy się duchowo z pielgrzymami.
9. Zachęcamy do trzeźwości i abstynencji. Można się wpisywać do parafialnej księgi
trzeźwości, wyłożonej pod chórem.
10. Parafialna pielgrzymka szlakiem maryjnym na Warmię i Mazury (Górka Klasztorna,
GIETRZWAŁD, Toruń, Św. Lipka, Głotowa, Stoczek Klasztorny, Augustów,
Studzieniczna) zaplanowana jest na 5, 6, i 7 października. Szczegóły zostaną podane
wkrótce w gazetce, w gablotce i na stronie internetowej parafii.
11. 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.
12. Trwa konkurs na tytuł naszej gazetki parafialnej. Szczegóły na stronie internetowej.
13. 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.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
15. Istnieje możliwość wyjazdu pielgrzymkowo - wypoczynkowego do Bośni i Chorwacji
w pierwszej połowie września. Szczegóły u o. Rajmunda.
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.

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.
Poniedziałek – wspom. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz. – 14.08
7.00 Za ++ rodziców Hildegardę i Ludwika GEDIGA, braci Bernarda, Franciszka, Jana
oraz wnuka Kacperka.
18.00 Za ++ Józefa LEWANDOWSKIEGO w 5. rocz. śm., krewnych, znajomych i dusze
w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15.08
7.00 Za ++ Stefanię i Pawła GASZTYCH oraz rodziców z obu stron.
8.30 Za ++ Lucjana i Gertrudę KRÓLIK.
11.30 Za + Eugeniusza GODLEWSKIEGO we wspomn. ur.
17.00 .Za ++ Marię i Jana DOLINKIEWICZ, córkę Urszulę i pokrewieństwo z obu stron.
17.00 Za ++ Zofię i Piotra BRODACKICH, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa – 16.08
7.00 W int. naszej Ojczyzny.
18.00 Za + Ireneusza SALETRA w pół roku po śm. – int. od żony, syna i teściów.
18.00 Za ++ Zofię i Edwarda DROŚ, ich rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek – Uroczystość św. Jacka, kapłana, głównego patrona archidiecezji
i metropolii katowickiej – 17.08
7.00 Za ++ Walentego i Rozalię MOKROS, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 Za ++ Anielę i Ludwika POŚPIECH oraz pokrewieństwo.
Piątek – 18.08
7.00 Za + Edwarda WENCEL – int. od szwagra z rodziną.
18.00 W int. Danuty z ok. ur. oraz rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
Boże błog., opiekę Maryi i św. Antoniego.
Sobota – 19.08
7.00 Za + Hannę WILEŃSKĄ w 30. dn. po śm. – int. od Zakładu Pracy „Lambertz”.
15.00 Śl. rzym.: W int. nowożeńców Agnieszki STAWIARSKIEJ i Dariusza MILEWICZA.
18.00 W int. Marty PETER z ok. 7. rocz. ur. oraz babci Marii PETER z ok. kolejnej rocz.
ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi
i Anioła Stróża.
XX Niedziela Zwykła – 20.08
7.00 Za + Hannę WILEŃSKĄ – int. od sąsiadów z ul. Wrębowej.
8.30 Za + Jana WRÓBLEWSKIEGO w kolejną rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.30 W int. Kariny i Jacka JUROWICZ z ok. 25. rocz. śl., ich dzieci Marty, Dawida oraz
Daniela z żoną Sylwią z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę
Matki Bożej Częstochowskiej.
TD
17.00 W int. Marii i Dawida SZPARA z ok. 4 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i zdrowie.

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
„ (...) wiara (tylko) zdolna pobudzić do pragnienia nieba i do ponoszenia ofiar heroicznych,
by niebo otrzymać.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 14,22 - 33)
Ja jestem!
Doświadczenie pokazuje, że wielkim pragnieniem człowieka jest to, aby BÓG BYŁ. I kiedy
ktoś odbierze mu wiarę w to, że Bóg jest, to bardzo cierpi i jest nieszczęśliwy, wtedy szuka
Boga, nawet nie wiedząc, że to robi. Jezus Chrystus zwraca się dzisiaj do tych wszystkich,
którzy utracili wiarę w Boga słowami: Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie się! Sam fakt, że
On - Syn Boży - jest, zmienia ludzkie serce, ta myśl powoduje, że jesteśmy
spokojni i szczęśliwi. Nie szukamy przecież jakiejś mrzonki. Tylko Bóg
zaspokoi poczucie bezpieczeństwa, którego nie daje nam świat. Kiedy
człowiek wie, że Bóg jest, wtedy inaczej układa sobie świat oraz swoje
wnętrze, aby wyglądało tak, jak powinno. Istnienie Boga nadaje sens
naszemu życiu, bo Bóg jest Życiem.
Jezu, jeśli Ci zaufam, zaskoczę sam siebie. Dziękuję Ci, że działasz z mocą w trudnych chwilach
mojego życia. Powierzam Ci wszystkich zmagających się z nawałnicami trudności w wierze.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć
formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII
1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:
„...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów
Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako
dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja
zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem
została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105)
Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród
wielu innych. Wystawiono tysiące świątyń pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej.
W ciągu wieków powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem: 1 męski (asumpcjoniści Augustianie od Wniebowzięcia) i 7 żeńskich. W ikonografii scena Wniebowzięcia Maryi

należy do bardzo często przedstawianych. Pod opiekę Maryi Wniebowziętej oddał Węgry król
św. Stefan, a Francję - król Ludwik XIII (powtórzył to także Ludwik XV).
W polskiej (i nie tylko) tradycji święto to zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na
pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca
się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem
Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu
za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.
http://brewiarz.pl/

Święci najbliższych dni
14 sierpnia
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego
Rajmund Kolbe urodził się w roku 1894. Jako młody chłopak
wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Tu otrzymał
imię Maksymilian. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Rzymie
i tam też w roku 1918 przyjął święcenia kapłańskie.
Pod wpływem gwałtownych wystąpień przeciwko papieżowi, jakie
miały miejsce na ulicach Rzymu, zakłada wraz z kilkoma współbraćmi
w 1917 r. stowarzyszenie kościelne pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej.
Był założycielem Niepokalanowa polskiego i japońskiego, których
głównym zadaniem była ewangelizacja poprzez wykorzystanie prasy, ale myślał także bardzo
konkretnie o założeniu radia i telewizji.
Na początku II wojny światowej o. Maksymilian został aresztowany i przetrzymywany
w obozach. Zwolniony 8 grudnia 1939 r. powraca do Niepokalanowa. Po raz drugi został
aresztowany 17 lutego 1941 r. i osadzony w więzieniu warszawskiego Gestapo na Pawiaku.
28 maja 1941 r. został przewieziony do Oświęcimia i osadzony w KL Auschwitz, gdzie
otrzymał numer 16 670. Tutaj krzepił upadłych na duchu, spowiadał, dzielił się z innymi tym
co najcenniejsze: miską zupy i chlebem
W ostatnich dniach lipca, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie za
nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, wyznaczonego na śmierć głodową. O. Kolbe zmarł
14 sierpnia 1941 r., dobity zastrzykiem fenolu, jako ostatni z więźniów zamkniętych w bunkrze
głodowym. Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., natomiast kanonizacji
dokonał Jan Paweł II 10 października 1982 r.
Blok 11 był miejscem szczególnym w Auschwitz. Mieścił się w nim obozowy areszt. Niewiele
osób przeżyło pobyt w nim. Okresowo przetrzymywani tu byli tzw. więźniowie policyjni,
głównie Polacy, pozostający do dyspozycji katowickiego Gestapo. Większość rozstrzelano.
W podziemiach Niemcy dokonali latem 1941 r. pierwszych prób uśmiercania gazem „cyklon
B”, który później wykorzystali do masowej zagłady przede wszystkim Żydów.
Papież Franciszek modlił się w ciszy w celi śmierci św. Maksymiliana 29 sierpnia 2016 r.
W księdze pamiątkowej papież Franciszek wpisał:
„Panie, miej litość nad Twoim ludem! Panie, przebacz tyle okrucieństwa.”
Tonie okręt. Przerażeni pasażerowie
proszą księdza, aby odprawił Mszę.
- Nie mogę, dzieci, już nie zdążę…
- Księże, to chociaż tę najważniejszą
część…
- No, chyba że tak. Zdjął kapelusz i rozpoczął
zbieranie ofiary.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Podczas kolędy ksiądz dał małemu
chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego.
Mały przyjrzał się i pyta:
- A masz więcej?
Ksiądz dał mu jeszcze trzy inne. Chłopiec
znowu z zaciekawieniem obejrzał, po czym
dodaje:
- A z dinozaurami masz?

