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1. Dzisiaj składamy nasze dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony ziemi, za chleb
powszedni, którym posilamy się w drodze do Domu Ojca. Serdecznie dziękujemy za
złożone dary z tegorocznych płodów ziemi.
O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne i poświęcenie dewocjonaliów
zakupionych podczas wyjazdów wakacyjnych
2. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich dzisiaj o godz. 14.30.
3. Dziś też dzień wspólnoty Ruchu Światło – Życie w katedrze.
4. W piątek obchodzimy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na
nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30, podczas którego odmówiony zostanie Akt
Poświęcenia Kościoła Archidiecezji Katowickiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Biskupi
polscy odnowili ten Akt 6 czerwca br. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach w Zakopanem. Głównym przesłaniem Aktu są troska o małżeństwa i rodziny,
prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet. Nawiązuje on do wydarzeń
z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod
przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę
Niepokalanemu Sercu Maryi.
5. Kończymy czas wakacyjny. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się
w życie parafii poprzez udział w parafialnych wspólnotach.
 Spotkania Dzieci Maryi rozpoczynają się od soboty, 9 września o godz. 10.00 w sali Domu
Parafialnego.
 Spotkania scholi w piątki o godz. 16.15 w sali przy furcie.
 Zbiórki ministrantów rozpoczynają się od soboty, 9 września o 10.00 w sali przy furcie.
 Spotkania chóru parafialnego w poniedziałki o godz. 19.00 w zakrystii.
 Spotkania dla młodzieży odbywać się będą w I i III czwartki miesiąca o godz. 19.00.
 Rodziców dzieci (pięcio- i sześcioletnich), które w przyszłym roku w maju chcą przystąpić
do wczesnej Komunii św. zapraszamy na spotkanie organizacyjne w piątek po Mszy św.
o godz. 17.00.
 Młodzież klas III gimn., rozpocznie cykl obowiązkowych spotkań w ramach przygotowań
do przyjęcia sakramentu bierzmowania w czwartek, 7 września o godz. 18.45 w salce przy
furcie.
6. Przypominamy, że uroczyste zaprzysiężenie Rady Parafialnej odbędzie się 17 września
podczas Mszy św. o godz. 11.30, natomiast pierwsze spotkanie odbędzie się w tym dniu o
15.00 w klasztorze.
7. Przy furcie klasztornej można zamawiać intencje mszalne na r. 2018. Prosimy, aby najpierw
zgłaszały się osoby zamawiające Msze św. jubileuszowe.
8. Zbliża się termin rozstrzygnięcia konkursu na tytuł naszej gazetki parafialnej.
Propozycje można jeszcze składać do przyszłej niedzieli.
9. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na parafialną pielgrzymkę szlakiem maryjnym na
Warmię i Mazury (5-7.10). Zapisy do 17 września wraz z zaliczką 100 zł.

10. 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.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Są też
kalendarze misyjne w cenie 4 zł.
12. Od stycznia 2018 r. Warsztat Terapii Zajęciowej – Stowarzyszenie SPES uruchamia nową
pracownię. Kandydatów do uczestnictwa zapraszamy do kontaktu w siedzibie Warsztatu od
pon. do pt. w godz. od 8.00 do 15.00 lub pod nrem tel. 322527446. Szczegóły w gablotce.
W minionym tygodniu, przeżywszy lat 67, zmarła nasza parafianka Ludwika Kolankiewicz
z ul. Panewnickiej. Wieczny odpoczynek racz jej 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.
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XXII Niedziela Zwykła – 3.09
Przez wstaw. Maryi, św. Antoniego, św. Franciszka i św. Małgorzaty w int.
Małgorzaty i Antoniego TOMALA z ok. 55. rocz. śl. z prośbą o Boże błog., zdrowie
i potrzebne łaski.
W int. Marii GRUCHEL z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
TD
W int. Bogumiły i Jacka PAKUŁA z ok. 30. rocz. śl. oraz całej rodziny z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi.
Msza Św. dziękczynna za tegoroczne zbiory z pól, działek i ogrodów.
W int. Adriana z ok. ur. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalsze Boże błog. i zdrowie.
W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
Poniedziałek – 4.09
Za + Jadwigę PSZCZÓŁKĘ w 4. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Krzysztofa GONIWIECHĘ.
W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
Wtorek – 5.09
Za ++ Henryka SOCHAN w kolejną rocz. śm., mamę Katarzynę i dusze czyśćcu
cierpiące.
Za + Leona GRZYWOCZ w rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
Środa – 6.09
W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
W int. Szymona z prośbą o powrót do zdrowia – int. od babci.
Za ++ męża Zbigniewa KURCZ w 1. rocz. śm., ojca Wincentego i brata Edwarda.
Czwartek – 7.09
W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
Za ++ Pawła WALTER w 30. rocz. śm. i Ernestynę WALTER we wspomn. ur.
Piątek – święto Narodzenia NMP – 8.09
Za + Łukasza MUCHĘ – int. od Ewy i Andrzeja RYGÓLSKICH z rodziną.
Za ++ Jana BODYNEK we wspomn. ur., z rodzin BODYNEK i MOCZYDŁOWSKI.

Sobota – wsp. bł. Anieli Salawy, dz., patronki FZŚ w Polsce – 9.09
7.00 Za ++ męża Henryka, brata Marka, rodziców i teściów.
18.00 Za + Edmunda HIBNER.
XXIII Niedziela Zwykła – 10.09
7.00 Za ++ Ks. Infułata Zenona JANYSZKA oraz z pokrewieństwa.
8.30 Za ++ Jerzego w 9. rocz. śm., Przemysława JASEK oraz Dorotę DRAB.
10.00 W int. Joanny ŚWIDER z ok. 90. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie i Boże błog. TD
11.30 W intencji Parafian.
17.00 Za ++ Gertrudę GOCZOL i syna Gintra.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie
za + Janinę FRYZLEWICZ – SŁOWIAK (od 2.09. do 1.10.2017)
za + Annę SZCZYRBA (od 2.09. do 1.10.2017)
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:
„Raczej Bóg cud uczyni, niebo i ziemię poruszy, niżby miało zaszkodzić komu to,
że się woli swej wyrzekł i zdał się na posłuszeństwo przełożonym swoim..”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 16,21-27)
Grzech pierworodny
Myślenie po ludzku, zamiast po Bożemu, jest pierwszym skutkiem grzechu pierworodnego.
Tak naprawdę grzech pierworodny polega na tym, że człowiek ma poodwracane pragnienia, że
pragnie tego, co złe, zamiast tego, co dobre, że jest nastawiony "na", oczekuje, spodziewa się,
marzy o tym, co wcale nie przyniesie mu szczęścia. To jest skutek grzechu pierworodnego
i Święty Piotr udowadnia nam to dzisiaj , mówiąc do Jezusa: Nie chciałbym,
żebyś realizował plany swojego Ojca, wolałbym, żebyś zrealizował moje
ludzkie plany. Dlatego usłyszał od Jezusa, że jest przeszkodą. Wszyscy
mamy prawo błądzić, mówić Bogu: Pomyliłem się. Moje marzenia,
pragnienia są złe. Nie wolno nam jednak stawiać naszych planów ponad
plany Boga.
Panie, pozwól mi tracić moje życie, abym nieustannie zyskiwał je dla Ciebie. Daj mi tak
słuchać Twego słowa, abym słyszał nie tylko to, co trudne i wymagające, ale bym umiał
odkrywać również obietnicę zwycięstwa, którą zawarłeś w swoich słowach.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

Słowo Proboszcza z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
Kochani Parafianie, za nami czas wakacyjnych przygód i odpoczynku. Rozpoczyna się nowy
rok szkolny. Chciałbym wspólnie z Wami zastanowić się nad niektórymi fragmentami listu
biskupów polskich na Tydzień Wychowania, który będzie miał miejsce od 10 - 17 września br.

[…]W piątek, 8 września br. przypada trzechsetna rocznica koronacji drogiego sercom
Polaków wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Stąd też hasłem tegorocznego Tygodnia
Wychowania jest: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. […] Maryja doznaje czci we
wszystkich pokoleniach wierzących, a jednocześnie jest ich nauczycielką i przewodniczką. […]
Jakże wielu z nas ważne sprawy swego życia omawia z Matką Bożą w kaplicy Jej Cudownego
Wizerunku. W duchu ogromnego zaufania, przed Nią odkrywamy wszystkie tajemnice naszego
serca. Zaufanie jest fundamentem relacji między wychowankiem a wychowawcą. Nie ma nic
bardziej sprzyjającego owocnemu wychowaniu niż dom, w którym panuje wzajemne zaufanie.
Rodzice, którzy cieszą się zaufaniem dzieci są pierwszymi powiernikami ich trudnych spraw. To
najlepsze zabezpieczenie przed złem. Rodzice, wychowawcy, nauczyciele czy katecheci powinni
stawiać sobie pytanie, jak kształtować relacje z dziećmi i wychowankami, aby móc cieszyć się
ich zaufaniem.
Maryja ma dla nas czas. […] Życie staje się coraz szybsze. Nie może w nim jednak zabraknąć
czasu na to, co najważniejsze. Nieodpowiedzialne korzystanie z mediów elektronicznych niszczy
w sposób podstępny nasze relacje z bliskimi. Nawet jeśli kontaktujemy się przez telefon czy za
pośrednictwem innych komunikatorów, nie zastąpi to osobistego spotkania z bliskimi osobami.
Trzeba nam na nowo uczyć się prawdziwej miłości, bo na niej opierają się nasze właściwe
relacje, wychowywanie i realizowanie swojego życiowego powołania. Dlatego trzeba nam być
– zarówno wychowankom, jak i wychowawcom – uczniami Maryi. To Ona uczy nas miłości
i jej przewodzi, zawsze ukierunkowując nas na swojego Syna, którego bliskości doświadczamy
w sakramentach, modlitwie osobistej, małżeńskiej, rodzinnej. Również wtedy gdy
podejmujemy duchowy wysiłek poprzez udział w spotkaniach katechetyczno-modlitewnych,
zaangażowaniu we wspólnoty parafialne. W takiej Szkole uczymy się, by nasze oczy duchowe
były otwarte na Boga, drugiego człowieka, na prawdziwe szczęście. U progu nowego roku
szkolnego chciałbym więc poderwać Was, drodzy Parafianie, do tego duchowego wysiłku.
Bogactwo propozycji duszpasterskich jest wielkie: od katechez dla dorosłych, poprzez
katechezy sakramentalne dla rodziców, młodzieży po spotkania modlitewne i wspólne
pielgrzymowanie do miejsc świętych… Wiem, że są takie rodziny w naszej parafii, które nie
miały jeszcze okazji przeżyć peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Do 13 października
mogą jeszcze zaprosić Maryję w znaku fatimskim do swojego domu, by stanąć przed Jej
wizerunkiem i całą rodziną odmówić modlitwę różańcową, o którą tak nas prosi.
W czasie audiencji generalnej w dniu 3 sierpnia 2016 r. papież Franciszek,
podsumowując swój pobyt w naszej Ojczyźnie z okazji Światowych Dni Młodzieży, nawiązał do
wizyty na Jasnej Górze: „Przed obrazem Matki Bożej otrzymałem dar spojrzenia Matki”.
Obecni w jasnogórskiej kaplicy czują na sobie wzrok Matki. Jest to spojrzenie, które wydobywa
z tłumu i podnosi w górę, bo Matka zawsze umie zobaczyć w swych dzieciach dobro[…]
Spojrzenie Matki przychodzi z pomocą w sytuacjach bezradności. Wychowawca pragnie, by
jego trud wydał owoce, musi jednak liczyć się z tym, że nie wszystko zależy od niego. Może to
prowadzić do zniechęcenia, a nieraz do pokusy poddania się przekonaniu, że już nic nie da się
zrobić. Źródłem nadziei i nowych sił jest wtedy modlitwa za wychowanków, także ta zanoszona
razem z Maryją, która uwierzyła, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).
To samo dotyczy wychowanków, którzy u Maryi mogą szukać pomocy w przeżywanych
trudnościach i powierzać Jej swoich wychowawców.
Cały ten rok szkolny, akademicki i formacyjny zawierzmy naszej Nauczycielce – Maryi.
Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i dobro”
Wasz proboszcz o. Serafin Sputek OFM

