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1. Dziś pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie. Zapraszamy
na niedzielne nieszpory o godz. 16.30.
2. Za tydzień przypada III niedziela miesiąca. W tym dniu kolekta będzie przeznaczona na
budowę nowego kościoła i klasztoru. Prawdopodobnie już w niedzielę zobaczymy makietę
naszej nowej świątyni.
3. W przyszłą niedzielę w katedrze katowickiej spotykają się Dzieci Maryi. U nas zaś podczas
Mszy św. o godz. 11.30 uroczyste zaprzysiężenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, która
będzie miała swoje pierwsze spotkanie o 15.00 w klasztorze.
4. Od dzisiaj do soboty trwa VII Tydzień Wychowania pod hasłem „Maryja
wychowawczynią pokoleń”.
5. We wtorek uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji. W tym dniu
swoje imieniny zakonne obchodzi o. Maksymin, wikary naszej parafii. Msza św. w int.
Solenizanta o godz. 7.00.
6. W środę 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.
7. W czwartek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszach św. poświęcimy krzyże
przyniesione przez wiernych. Zachęcamy do przyozdobienia krzyży przydrożnych.
8. 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.
17.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
9. Spotkania:
 ministranci - w sobotę o godz. 10.00. Zapraszamy chłopców - za przyzwoleniem
rodziców - już od III kl. SP do Liturgicznej Służby Ołtarza.
 Dzieci Maryi i wszystkie chętne dziewczynki, które chciałyby poprzez poznawanie życia
Maryi, wspólną modlitwę, zabawę i śpiew stawać się tak piękne jak Maryja - w sobotę
o 10.00.
 schola dziecięca oraz wszystkie dzieci, które chciałyby śpiewem i zabawą chwalić Boga
– w piątek o godz. 16.15.
 młodzież oazowa oraz chętni już od II kl. gimn., szczególnie młodzież, która w tym roku
przystąpiła do bierzmowania i która rozpoczyna przygotowanie - w I i III czwartki
miesiąca po Mszy św. o 18.00.
10. Przy furcie klasztornej można zamawiać intencje mszalne na r. 2018.
11. 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.

12. 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.
13. Spotkanie popielgrzymkowe uczestników parafialnej pielgrzymki do Fatimy odbędzie się
w sobotę o godz. 19.00.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Są też
kalendarze misyjne w cenie 4 zł.
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.

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 Za + Joannę ŚWIDER we wspomn. ur.
11.30 W intencji Parafian.
17.00 Za ++ Gertrudę GOCZOL i syna Gintra.
Poniedziałek – 11.09
7.00 W int. rodziny PŁONKA.
18.00 W int. Chóru Parafialnego „Pokój i dobro”.
Wtorek – uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji – 12.09
7.00 W int. o. Maksymina z ok. imienin zakonnych.
18.00 W int. Reginy i Zbigniewa z ok. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i opiekę Maryi dla całej rodziny.
Środa – wspom. św. Jana Chryzostoma, bpa i dK – Dzień fatimski – 13.09
7.00
13.00 Śl. rzym.: W int. nowożeńców: Agaty BALCEROWICZ i Rafała GEBAUER.
18.00 Za wstaw. Matki Bożej Fatimskiej w intencji zbiorowej.
Czwartek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego –14.09
7.00 Za ++ Bernarda OKOŃ i z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ mamę Marię, rodziców Jadwigę i Pawła, brata Piotra i pokrewieństwo z obu
stron.
Piątek – wspom. NMP Bolesnej – 15.09
7.00
17.00 W int. Marzeny i Marka TROJCA z ok. 22. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Sobota – wspom. św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa – 16.09
7.00 W int. naszej Ojczyzny.
18.00 Za ++ męża Henryka w 18. rocz. śm., rodziców z obu stron, rodzeństwo i szwagrów.
XXIV Niedziela Zwykła – 17.09
7.00 W int. Czesława PASZEK z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
opiekę Maryi i Świętych.
8.30 Za ++ Anielę ROTKEGEL, męża Franciszka, rodziców i pokrewieństwo z obu stron.
10.00

11.30
11.30
17.00
17.00

W int. Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i ich rodzin.
Za + Wiesława MOKRZYCKIEGO w 2. rocz. śm.
Za ++ Zytę i Andrzeja GAŁUSZKA oraz Franciszka IGNASIAK.
W int. Tadeusza STOLARCZYKA z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi.

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 św. Brata Alberta
„Często myślę, że życie byłoby zbyt nędzne,
gdyby nie nadzieja prawdziwego nareszcie życia na tamtym świecie,
bo i na cóż by Pan Bóg dał człowiekowi tyle pragnień,
gdyby ich nie miał nigdy zaspokoić.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 18,15-20)
Instrukcja obsługi
Pan Jezus podaje dzisiaj w Ewangelii bardzo szczegółową instrukcję tego, jak postępować
z osobami, które grzeszą, które postępują w sposób niewłaściwy. Najpierw należy upomnieć
taką osobę w cztery oczy, jeśli się nie nawróci, to wraz ze świadkiem, jeśli wtedy też nie
zareaguje, to trzeba donieść o tym Kościołowi. Jest to bardzo czytelna instrukcja, którą czasem
pomijamy w poszukiwaniu plotki i osobistej satysfakcji: jestem lepszy od ciebie i wszystkim
o tym powiem. Szczególnie interesujące jest jednak to sformułowanie: a jeśli nawet Kościoła
nie usłucha ten grzesznik, to niech ci będzie jak poganin, chciałoby się pomyśleć: niech ci
będzie obmierzły, ale to nieprawda, bo Jezus pogan i grzeszników traktował z największą
troską. Nie z pogardą, nie z odrazą, nie na dystans, tylko z jeszcze większą przyjaźnią
i życzliwością. A więc jeśli twój wróg upomniany przez ciebie się nie nawróci i upomniany
wraz ze świadkami też tego nie zrobi, i gdy doniesiesz Kościołowi też się nie nawróci, to wtedy
znaczy, że masz być wobec niego wyjątkowo serdeczny, wyjątkowo
życzliwy, wyjątkowo zainteresowany jego sytuacją, bo jest to sytuacja
dramatyczna. Musimy pamiętać, że ani Kościół, ani Pan Bóg nas nie
odrzucają. Kościół i Pan Bóg są teraz tymi, którzy traktują nas jak poganina
i grzesznika, czyli z największą troską, z największą miłością i się bardzo
za nas, grzeszników, modlą.
Panie, daj mi uznać moją małostkowość i drobiazgowość, niech nie staną się one przeszkodą na
drodze spotkania z drugim człowiekiem, lecz niech będą drogowskazem, jak budować
wspólnotę Kościoła w jedności i prawdzie.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

17 września
Święto Stygmatów św. Franciszka
„Natychmiast bowiem na jego rękach i nogach zaczęły jawić się znaki
gwoździ, jak to na krótko przedtem widział u Męża ukrzyżowanego,
ponad sobą w powietrzu. Jego ręce i nogi wyglądały przebite
gwoździami w samym środku; główki gwoździ były widoczne na
wewnętrznej stronie rąk i na wierzchniej stronie nóg, a ich ostre końce
były na stronie odwrotnej... Zaś prawy bok, jakby przebity lancą, miał na
sobie czerwoną bliznę, która często broczyła i spryskiwała tunikę oraz
spodnie świętą krwią"

Tomasz z Celano

Święci najbliższych dni
13 września
Św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła
"Niechaj nikt nie wstydzi się świętych znaków naszego
zbawienia i tego najwyższego dobra, przez które żyjemy i przez
które jesteśmy. Nośmy więc krzyż Chrystusa jak wieniec, bo
wszystko, co się do nas odnosi, przez krzyż się wypełnia".
Tak pięknie o krzyżu, jako znaku naszego zbawienia, mówił jeden
z najznakomitszych kaznodziejów w dziejach Kościoła, Jan zwany
Chryzostomem, czyli "złotoustym".
Urodził się około roku 350 w Antiochii w zamożnej rodzinie. Otrzymał doskonałe
wykształcenie. Przez kilka lat prowadził życie pustelnicze, jednak musiał z niego zrezygnować
z powodu słabego zdrowia. Wrócił do Antiochii i został kapłanem. Wkrótce zasłynął jako
wybitny kaznodzieja. Jego mowy stanowiły cykle, m. in. komentarzy do Ewangelii według św.
Marka i Jana, do listów św. Pawła. Aby go posłuchać, przybywali ludzie z terenu całego
chrześcijańskiego Wschodu. Powołano go na patriarchę w Konstantynopolu, jednak ponieważ
w jednym z kazań naraził się dworowi cesarskiemu, został wygnany. Zmarł na wygnaniu
14 września 407 roku ze słowami: "Bogu za wszystko dzięki" na ustach.
W niezwykłych słowach mówił o modlitwie: "Modlitwa jest światłem duszy, prawdziwym
poznaniem Boga i pośredniczką między Nim a ludźmi. Uniesiony przez modlitwę duch ludzki
osiąga wyżyny nieba i obejmuje Boga niewypowiedzianym uściskiem, pożądając Boskiego
mleka, jak dziecko płaczem przywołujące swoją matkę. Przedstawia własne pragnienia,
a otrzymuje dary niewypowiedzianie doskonalsze od wszelkiej widzialnej rzeczywistości".
www.kosciol.wiara.pl

UŚMIECHNIJ SIĘ
Na pustyni misjonarz spotyka lwa. Przerażony żegna się i mówi:
Boże spraw, żeby ta istota miała chrześcijańskie uczucia.
Na to lew przyklęka, żegna się i mówi:
- Boże pobłogosław ten dar, który zaraz będę spożywał…
***
Co zrobiłby Jezus?
Pewna mama smażyła słodkie racuszki dla synków: pięcioletniego Tobiasza i trzyletniego Mateusza.
Jak to bywa w takich sytuacjach, dzieci spierały się, kto powinien dostać pierwszego racuszka.
Mama wykorzystała to, aby udzielić im nauki moralnej:
- Gdyby tu siedział Pan Jezus, powiedziałby: „Mój brat weźmie pierwszego racuszka, ja mogę
poczekać.”
Nastała chwila ciszy, po czym Tobiasz zwrócił się do braciszka mówiąc:
- Mateusz, będziesz Panem Jezusem.

