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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Zapraszamy na niedzielne nieszpory o godz. 16.30.
Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną w ubiegłą niedzielę na budowę nowego kościoła
i klasztoru.
We wtorek imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup Senior Damian Zimoń. Pamiętajmy
w naszych modlitwach o księdzu Arcybiskupie.
Spotkania:
 Rodzice dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św. - we wtorek o godz.
19.00 w domu parafialnym.
 Katecheza dla dorosłych - w środę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele.
Tematem będzie kolejny uczynek miłosierdzia co do duszy: „Krzywdy cierpliwie
znosić.” Zapraszamy wszystkich chętnych.
 Osoby stanu wolnego zapraszamy w czwartek o godz. 19.00 do domu parafialnego.
 Zachęcamy do włączenia się w życie parafii m.in. poprzez udział w grupach
formacyjnych. Program spotkań grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych podany
jest w gablotkach i na stronie internetowej parafii.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc różańca św. Różaniec jest
streszczeniem Ewangelii, bo w całej prostocie swej formy umożliwia przeżycie
największych tajemnic chrześcijaństwa. Serdecznie zapraszamy całymi rodzinami na
nabożeństwa, które rozpoczynamy w niedzielę o godz. 16.15. Dzieci będą zbierały
naklejki różańcowe związane z historią objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, a także
będą dekorowały obraz Matki Bożej różami, które same wykonają. Plan prowadzenia
rozważań przez poszczególne grupy znajduje się w gazetce i w gablotce. Przez
wypełnienie tej pobożnej praktyki mamy możliwość zyskania odpustu zupełnego.
Parafialna pielgrzymka szlakiem maryjnym na Warmię i Mazury odbędzie się w dniach
5 i 6 października. Do końca września dokonujemy reszty wpłaty.
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.
Na stoliku pod chórem można składać podpisy pod projektem obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję", której celem jest wykreślenie z polskiego prawa
aborcji eugenicznej.
Na pierwszym spotkaniu Paraf. Rada Duszpasterska dokonała m.in. wyboru tytułu naszej
gazetki. Spośród licznych propozycji wiernych zwyciężył tytuł „Echo Świętego Antoniego”.
Autor propozycji otrzyma obiecaną nagrodę.

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Są też
kalendarze misyjne w cenie 4 zł.
11. Przed kościołem trwają prace remontowe, które podjęło stowarzyszenie SPES działające
w naszym domu parafialnym. W związku z tym w tygodniu do kościoła wchodzimy
bocznym wejściem. Za utrudnienia w imieniu kierownictwa SPES przepraszamy.
W minionym tygodniu, przeżywszy lat 84, zmarła nasza parafianka Alicja CISZEWSKA
z ul. Bałtyckiej. 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.

INTENCJE MSZY ŚW. 24.09 – 1.10.2017
XXV Niedziela Zwykła – 24.09
7.00 Za + żonę Helenę.
8.30 W int. Reginy i Antoniego KOSIECKICH z ok. 40. rocz. śl. z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi.
10.00 W int. Kamila CHOLEWY z ok. 6. rocz. ur. i Natalii OPOREK z ok. 7. rocz. ur.
z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Anioła Stróża.
10.00 W int. Michała MILNERA z ok. 12. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., opiekę Maryi i Anioła Stróża.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 W int. Agnieszki i Michała oraz ich dzieci.
Poniedziałek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezb. – 25.09
7.00 W int. Wandy SKUPNIK z ok. 80. rocz. ur. z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
18.00 Za ++ mamę Wiktorię, męża Jerzego, rodziców, rodzeństwo i wnuka Adriana.
Wtorek – 26.09
7.00 Za + Alicję CISZEWSKĄ – int. od męża i dzieci z rodzinami.
18.00 Za ++ rodziców Klarę i Zygmunta WIECZOREK.
18.00 Za ++ Marię, Jadwigę i Pawła KASPERCZYK.
Środa – wspom. św. Wincentego á Paulo, prezb. – 27.09
7.00 W int. mieszkańców ul. Koszykowej 11 – 15a.
18.00 Za ++ rodziców Apolonię KULANEK w 5. rocz. śm., męża Euzebiusza KULANEK.
Czwartek – wspom. św. Wacława, męcz. – 28.09
7.00 W int. Heleny KOSIECKIEJ z ok. 92. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
18.00 Za + Marcina MŁYNARCZYKA w 2. rocz. śm.
Piątek – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – 29.09
7.00 W int. rodziny Teresy i Henryka z prośbą o Boże błog.
17.00 Za ++ Otylię i Cecylię oraz z rodzin WEBER i SZOJDA.
17.00 Za + Jana ŚWIERC we wspomn. ur.
Sobota – wspom. św. Hieronima, prezb. i dK – 30.09
7.00 Za + Alicję CISZEWSKĄ – int. od wnuczki Pauliny z rodziną.
18.00 Za ++ dziadków DYRDA, HAŚNIK, SITKO i KUDEŁKO.
18.00 Za ++ syna Grzegorza i męża Kazimierza SZURA.
XXVI Niedziela Zwykła – 1.10
7.00 Za ++ Bronisława i Zofię GRACZYK oraz rodziców z obu stron.

8.30 Za ++ Dariusza PASIEKĘ w 16. rocz. śm. oraz pokrewieństwo z obu stron.
8.30 Za ++ Martę i Jana PRANDZIOCH.
10.00 W int. Martyny PETER z ok. 14. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi
i Anioła Stróża.
11.30 Za ++ Genowefę i Stanisława JASIŃSKICH w rocz. śm.
17.00 Za ++ Piotra OSMANA, rodziców Jadwigę i Pawła, siostrę Marię i pokrewieństwo
z obu stron.
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.
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. o. Pio
„Akceptuj każde cierpienie i niezrozumienie, które pochodzą od Najwyższego.
Tak postępując, udoskonalisz się i uświęcisz .”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 20,1-16a)
Tęsknota Boga za człowiekiem
W nauczaniu Pana Jezusa królestwo niebieskie bardzo często będzie porównywane do kogoś,
kto wyszedł, żeby szukać. Człowiek, który wyszedł szukać robotników do swojej winnicy,
ojciec, który wyszedł, żeby spojrzeć/sprawdzić, czy jego syn nie wraca, pasterz, który zostawił
stado, żeby znaleźć jedną zagubioną owcę. Bóg tak naprawdę podobny jest
do kogoś, kto nieustannie, cierpliwie, wytrwale szuka człowieka, jesteśmy
nieustannie poszukiwani, wypatrywani z utęsknieniem przez Boga, który
nieustannie nas szuka. On nie stoi w miejscu, On jest pierwszym
szukającym, a my mamy tylko dać się znaleźć.
Panie, wlej w moje serce niezachwiane zaufanie w to, że Twoja święta
wola, która realizuje się w moim życiu, przyniesie mi prawdziwe dobro,
którego teraz nie dostrzegam.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

24 września
Znalezienie ciała św. Klary z Asyżu
Od ponad 750 lat ciało św. Klary z Asyżu spoczywa
w nienaruszonym stanie. Dlaczego zakon
franciszkański obchodzi wspomnienie liturgiczne znalezienia ciała św. Klary? Jej ciało wszak nigdzie
nie zginęło. Całe życie ta święta związała z Asyżem,
tutaj w 1193 r. urodziła się i tutaj 60 lat później
zmarła w klasztorze św. Damiana 11 sierpnia 1253 r. Dzień później odbył się jej pogrzeb,
któremu przewodniczył papież Innocenty IV. Papież Aleksander IV w 1255 r. ogłosił ją świętą.
Ciało św. Klary zostało pochowane najpierw w kościele św. Jerzego w grobie, w którym
przedtem cztery lata spoczywało ciało św. Franciszka z Asyżu, a w 1260 roku przeniesiono je
do nowo wybudowanej na jej cześć bazyliki.

W połowie XIX wieku papież Pius IX zezwolił na wydobycie ciała św. Klary spod ołtarza
głównego. Właśnie to wydarzenie jest świętowane. Kiedy 23 września 1850 roku otworzono
kamienny sarkofag, okazało się, że ciało św. Klary nie ma żadnych śladów rozkładu.
Umieszczono je w kryształowej urnie i wystawiono na widok publiczny.
Ta wielka Święta jest patronką Asyżu i Florencji, zakonu klarysek i kapucynek, a także
bieliźniarek, hafciarek i praczek. Od 1956 roku patronuje też radiu i telewizji.
www.brewiarz.pl

W ub. niedzielę miało miejsce uroczyste
zaprzysiężenie oraz pierwsze spotkanie
Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
Wybranym osobom gratulujemy i życzymy
Bożego błogosławieństwa w służbie dla
naszej parafialnej wspólnoty.

Program inicjatywy
"RÓŻANIEC DO GRANIC"
W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej
Różańcowej, 7 października br. - w pierwszą
sobotę miesiąca - w katowickiej katedrze
przeżywany jest doroczny dzień jedności wspólnot Żywego Różańca.
W tym roku, do tego wydarzenia dołączy inicjatywa modlitewna
pt. "RÓŻANIEC DO GRANIC", organizowana na terenie archidiecezji
katowickiej w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.
MODLITWA PRZY GRANICY POLSKI Z CZECHAMI
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej
10.30 - Modlitwa i konferencja wprowadzająca.
11.00 - Eucharystia.
12.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu.
13.00 - Przerwa na posiłek (własny prowiant).
13.30 - Modlitwa różańcowa - IV części
GŁÓWNE INTENCJE MODLITWY
Wielkie zgromadzenia modlitewne są związane z ważnymi intencjami, które skłaniają wiernych do
uczestnictwa w tych wydarzeniach. Również w przeżyciu "RÓŻAŃCA DO GRANIC" połączą nas
wspólne intencje modlitwy, do których każda grupa i każdy pielgrzym może dołączyć własne.
Będziemy modlić się o pokój na świecie, za naszą Ojczyznę i za nasze rodziny.
„NA KONIEC MOJE NIEPOKALANE SERCE ZATRYUMFUJE”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Spotyka się dwóch gimnazjalistów:
- Nasz ksiądz na religii mówi sam do siebie, czy wasz też?
- Nie, nasz myśli, że go słuchamy!
***

- Co powinien wiedzieć student?
- Wszystko!
- Co powinien wiedzieć asystent?
- Prawie to wszystko, co student.
- A adiunkt?
- W jakiej książce jest to, co powinien wiedzieć
student.

- Docent?
- Gdzie jest ta książka.
- A co powinien wiedzieć profesor?
- Gdzie jest docent.

