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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Rozpoczynamy miesiąc październik. Zapraszamy dziś na nabożeństwo różańcowe
o godz. 16.15, w tygodniu od poniedziałku do czwartku i w sobotę o 17.15,
w piątki po Mszy św. o 17.00. Przez wypełnienie tej pobożnej praktyki mamy możliwość
zyskania odpustu zupełnego. Plan prowadzenia różańca przez poszczególne grupy oraz plan
modlitwy za mieszkańców poszczególnych ulic parafii wywieszony jest w gablotce, a także
na stronie internetowej parafii.
Z racji wigilii Uroczystości Św. Franciszka z Asyżu we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00
- TRANSITUS – nabożeństwo upamiętniające śmierć św. Franciszka.
W środę obchodzimy Uroczystość św. Franciszka. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
W czwartek o 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem
różańcowym, o 18.00 Msza św. w int. FZŚ i o powołania kapłańskie i zakonne.
W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. W każdą niedzielę po Mszy św. o 8.30 szafarze
Komunii św. odwiedzają chorych z Panem Jezusem. Chorych niezapisanych na stałej liście
prosimy zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od godz. 16.30. O godz. 17.00. Msza św.
I-piątkowa z udziałem dzieci oraz różaniec. Podczas tej Mszy św. dzieciom,
przygotowującym się do Wczesnej i I Komunii św. zostaną poświęcone różańce. Młodzież
naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od 18.00 i na Mszę św. I-piątkową o 18.30. Po
tej Mszy św. odbędzie się modlitewny wieczór uwielbienia.
W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę miesiąca
w katowickiej katedrze przeżywany jest doroczny dzień jedności wspólnot Żywego
Różańca. W tym dniu członków Żywego Różańca zapraszamy do katedry na godz. 10.30
(różaniec, o 12.00 Msza św).
W naszym kościele o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr.
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, w int. wspólnoty Żywego Różańca oraz w int.
rodzin, które gościły w swoich domach Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej we wrześniu,
nabożeństwo w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca. O 17.30 nabożeństwo
różańcowe, Msza św. w porządku niedzielnym. Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II
o 21.00. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.00 zostaną poświęcone różańce.
Zapraszamy chętnych do włączenia się w modlitwę różańcową we wspólnocie Żywego
Różańca, która polega na codziennym odmówieniu jednej dziesiątki różańca św.
w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Także zapraszamy do włączenia się w Żywy
Różaniec Rodziców modlących się za swoje dzieci. Formularze zgłoszenia są załączone do
naszej gazetki. Wypisane można oddać przy furcie lub wrzucić do koszyczka pod chórem.
Spotkania:
 Rodzice dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św. - we wtorek o 19.00
w kościele.

 Młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkanie w czwartek. Rozpoczęcie Mszą św.
o godz. 18.00.
 FZŚ - w następną niedzielę o 14.30.
 Żywy Różaniec w sobotę w katedrze o godz. 10.30.
10. 5 i 6 października odbędzie się parafialna pielgrzymka szlakiem maryjnym na Warmię
i Mazury. Zbiórka na parkingu w czwartek wcześnie rano o godz. 3.00.
11. 13 października kończy się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach
naszej parafii. W zakrystii można jeszcze się zapisywać na ostatnie doby przyjęcia Matki
Bożej w znaku fatimskim do swojego domu.
12. 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.
Intencje modlitwy na październik 2017
Ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw,
a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.
Intencja własna: Aby ruchy formacyjne, wspólnoty działające w naszej parafii we wzajemnej
jedności w Duchu Świętym na wzór Maryi Królowej Różańca Świętego przyczyniały się do
wzrostu Królestwa Jej Syna w naszych środowiskach.

INTENCJE MSZY ŚW. 1–8.10.2017
7.00
8.30
8.30
10.00
11.30
17.00
7.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
18.00
7.00
18.00
18.00

XXVI Niedziela Zwykła – 1.10
Za ++ Bronisława i Zofię GRACZYK oraz rodziców z obu stron.
Za ++ Dariusza PASIEKĘ w 16. rocz. śm. oraz pokrewieństwo z obu stron.
Za ++ Martę i Jana PRANDZIOCH.
W int. Martyny PETER z ok. 14. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi
i Anioła Stróża.
Za ++ Genowefę i Stanisława JASIŃSKICH w rocz. śm.
Za ++ Piotra OSMANA, rodziców Jadwigę i Pawła, siostrę Marię i pokrew. z obu str.
Poniedziałek – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów – 2.10
Za + Ryszarda PRZYBYŁO – int. od rodziny MLOSTÓW.
Za ++ Jerzego w rocz. śm. i żonę Krystynę.
Za + Krystynę GŁĘBOWICZ.
Wtorek – 3.10
Za ++Józefa i Helenę BEDNARA, Gertrudę i Ryszarda MŁOCEK, pokrew. z obu str.
Za ++ Sylwię PIETRYKOWSKĄ w 1. rocz. śm. – int. od męża i córek.
Środa – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu – 4.10
Za + Ryszarda PRZYBYŁO – int. od siostry Elżbiety z rodziną.
Za + Annę STAWINOGA w 1. rocz. śm.
Za + Emila SŁOTĘ w 10. rocz. śm.
Czwartek – wspom. św. Faustyny Kowalskiej, dz. – 5.10
W pewnej intencji.
W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W int. naszej wspólnoty zakonnej oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
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Piątek – 6.10
Przez wstaw. Matki Bożej NP. w int. Marii z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie.
W int. Honoraty TROCHA z ok. 9. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę
Maryi i Anioła Stróża.
W int. Izabeli WYCIŚLIK, wychowawczyni kl. III b ze SP nr 9 z prośbą o łaskę
zdrowia, Bożego wsparcia i opieki Maryi – int. od uczniów i rodziców.
Za + Huberta.
Sobota – wspom. NMP Różańcowej – 7.10
W int. Henryki z ok. ur. z podz. za otrzym. łaski z pr. o Boże błog. i opiekę Maryi.
W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, o nawrócenie grzeszników oraz
w int. członków Żywego Różańca.
W int. rodzin, które we wrześniu gościły w swoich domach Matkę Bożą w znaku
figury fatimskiej.
Za ++ Juliana GRUSZCZYŃSKIEGO i rodziców, rodziców BOGUSŁAWSKICH
i Andrzeja KOSMA.
W int. pielgrzymów do Medjugorie z podz. za dar pielgrzymowania we wrześniu
z prośbą o dalsze Boże błog.
XXVII Niedziela Zwykła – 8.10
Za ++ z rodziny DUDEK.
Za ++ Małgorzatę i Jana KLONEK, syna Józefa i Franciszka, zięcia Eugeniusza,
Jana, Mariannę ŻURAWA i syna Andrzeja.
Za + żonę Helenę.
W int. Patrycji PYRAS z ok. 11. rocz. ur. oraz o. Maksymina z ok. ur. z prośbą
o Boże błog., opiekę Maryi i Aniołów Stróżów.
W intencji Parafian.
Za ++ rodziców Teodora i Elżbietę KOSIECKICH, córkę, trzech synów i zięciów.
W naszym klasztorze odprawiane są Msza św. gregoriańska
za + Marię OLEŚ (od 2.10. do 1.11.2017)
oraz Msza św. do Dworu Niebieskiego
w int. Łukasza SORNEK z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie duszy
i ciała. (od 2.10. do 1.11.2017)
Z „Dzienniczka” św. Faustyny
Strzeżmy się dorzucać cierpień innym, bo to się nie podoba Panu (117)

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 21,28-32)
Jesteś dzieckiem, nie sługą
Idę, Panie! - Czy tak się mówi do ojca? Do ojca mówi się: Dobrze tatusiu - idę albo: Tato! Nie mogę!
Nie chcę! Tymczasem ten dziwny syn mówi do swojego ojca: Idę, Panie! Mówi
tak dlatego, że czuje się niewolnikiem. Mówi tak dlatego, że nie chce
pozostawać w pozycji syna wobec swojego ojca. Wybiera drogę poddaństwa.
Wybiera, bo przecież Ojciec mówi do niego pięknie - Synu! Proszę cię, idź! Nie
mówi do niego sługo, nie mówi do niego nawet po imieniu. Mówi do niego:
Synu, synku, proszę cię. Kiedy więc ojciec stawia się w relacji ojca do syna, to
syn odrzuca tę relację i wchodzi w buty niewolnika. To straszne! Nie pozwólmy, żeby kiedykolwiek
zdarzyło się to w naszym życiu!

Jezu, to nie moja piękna modlitwa, lecz spełnienie Twojej prośby świadczy o mojej miłości. Proszę
o coraz większą wierność Twojej woli w moim życiu.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

4 PAŹDZIERNIKA
ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU 1182 – 1226
Patron RÓŻY I ze wspólnoty Żywego Różańca przy naszej parafii
Św. Franciszek wraz z założonymi przez siebie zakonami zapisał się
w dziejach Kościoła jako prawdziwy odnowiciel. Jego misja zaczęła
się od odnowienia nadszarpniętych zębem czasu kościołów znajdujących się w okolicach Asyżu, a swój szczyt osiągnęła w duchowym przebudzeniu, którego doświadczył cały Kościół powszechny.
Z całą pewnością św. Franciszek należy do tych świętych Kościoła
katolickiego, którzy są najbardziej znani, i to nie tylko pośród
chrześcijan. Jego postać z czasem stała się motywem wielu dzieł
pisarskich, muzycznych czy filmowych. Można powiedzieć, że stał
się on, podobnie jak jego miasto urodzenia elementem dziedzictwa całej ludzkości. Wiąże się
z tym jednak pewien problem. Gdybyśmy zapytali przypadkowo spotkanych ludzi, kim był/jest
ten święty, z pewnością większość z nich określiłaby go mianem „szaleńca Bożego”. Jego
nawrócenie zaowocowało wieloma niekonwencjonalnymi jak na owe czasy, ale może także jak
i na nasze czasy, działaniami. Zatarg z ojcem, który się zakończył rozebraniem i złożeniem
otrzymanych od niego ubrań na asyskim placu, ubogie do granic ludzkich możliwości życie,
podróże na Bliski Wschód, spotkanie z sułtanem Egiptu, kazania głoszone przyrodzie itp.
Jednak fenomen świętego nie ogranicza się tylko do niekonwencjonalnych działań, wynika
z czegoś o wiele głębszego.
www.fronda.pl
Biedaczyna z Asyżu kochał Maryję całym sercem. Uznawał Ją za swą matkę. Widział w Niej wzór
Służebnicy. Zawsze odnosił Maryję do Chrystusa. Według św. Franciszka: Jezus to Nowy Adam, KrólMesjasz, Chrystus..., Maryja zaś jest Nową Ewą, Królową, Naszą Panią... Jezus to umiłowany Syn,
w którym Ojciec ma upodobanie... Maryja to Córka, w której jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro...
Jezus to Sługa, którego pokarmem jest pełnienie woli Ojca... Maryja to Służebnica, która wymawia fiat.
Niech za przykład duchowej praktyki św. Franciszka z Asyżu posłuży wspaniałe Pozdrowienie
Błogosławionej Dziewicy Maryi:
Synem swoim i Duchem
Bądź pozdrowiona, Służebnico
Bądź pozdrowiona
Świętym,
Jego,
Pani, święta Królowo,
Pocieszycielem,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
Święta Boża Rodzicielko,
W Tobie była i jest wszelka
I wy wszystkie święte cnoty,
Maryjo;
pełnia łaski
Które Duch Święty
Która jesteś Dziewicą,
I wszelkie dobro.
Swą łaską i oświeceniem
Uczynioną Kościołem
Bądź pozdrowiona,
Wlewa w serca wiernych,
I wybraną przez Najświętszego
Pałacu Jego,
Abyście z niewiernych
Ojca z nieba,
Bądź pozdrowiona,
Uczyniły wiernych Bogu.
Ciebie On uświęcił
Przybytku Jego,
z najświętszym,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego,
http://www.przymierzezmaryja.
Umiłowanym
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Proboszcz krzyczy na kościelnego:
- Wyznaczył pan ślub i pogrzeb na tę samą godzinę.
Musimy teraz przesunąć albo jedno, albo drugie.
Kościelny drapie się za uchem i oświadcza z szelmowskim błyskiem w oku:
- Przesuńmy pogrzeb. Zmarły już się nie rozmyśli.

