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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. W najbliższą środę rozpoczyna się miesiąc sierpień, zachęcamy do trzeźwości i abstynencji.
Można się wpisywać do parafialnej księgi trzeźwości, wyłożonej pod chórem.
3. W środę też zapraszamy wszystkich chorych, niepełnosprawnych oraz osoby
w podeszłym wieku do udziału we Mszy św. o 18.00 oraz w nabożeństwie z modlitwą
o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą
wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.
4. 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. Dzieci i młodzież zapraszamy
do spowiedzi w piątek od 17.30 oraz na Mszę św. o 18.00.
5. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
6. W tym dniu również przypada odpust Porcjunkuli – święto NMP Anielskiej. Czcicieli
Matki Bożej zapraszamy na modlitwę różańcową o godz. 17.30. Wierni mogą uzyskać
odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”
i „Zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.
7. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii. Przypominamy o możliwości przyjmowania komunii
św. zanoszonej przez szafarzy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30.
8. Od najbliższej soboty w każdą I sobotę miesiąca nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.
Natomiast zapraszamy do udziału w praktykowaniu nabożeństwa pięciu pierwszych sobót
miesiąca, które rozpoczynamy modlitwą różańcową o 7.30, o 8.00 Msza św. w int. wynagr.
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, a także
nabożeństwo w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca. O 17.30 nabożeństwo różańcowe
i Msza św. w porządku niedzielnym. Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o 21.00.
9. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz sympatyków odbędzie się w
niedzielę o 14.30 w klasztorze.
10. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki odprawiamy o godz. 18.00, natomiast
w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 10.00.
11. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym Biegu wokół Parafii we wtorek o 20.00.
Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45.
12. 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.
13. W najbliższą sobotę zapraszamy chętnych na wyjazd rowerowy do Sanktuarium Matki
Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Bujakowie. Zbiórka o 9.45. Dzieci są
zobowiązane do okazania zgody rodziców na piśmie.
14. Pielgrzymka kobiet do Piekar Śl. odbędzie się 19 sierpnia.

15. Do 1 września trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Włoch franciszkańskim
szlakiem oraz do Sankt. św. Michała Archanioła na Gargano 21-29.09.
16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
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 sierpień 2018
Powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb
ludzkości.
Intencja własna: Za ludzi pogrążonych w różnorakich nałogach, aby trwając blisko Chrystusa
zapragnęli zmienić swoje życie oraz za bezrobotnych, by nie tracili nadziei, szukając
umocnienia u Maryi Wniebowziętej.
INTENCJE MSZY ŚW. 29.07 – 5.08.2018
XVII Niedziela Zwykła – 29.07
7.00 Za + Bronisławę DRZEWIECKĄ we wspom. 83. rocz. ur.
8.30 Za ++ męża Ryszarda BECZAŁĘ, rodziców Emila i Wiktorię GRUCHEL i braci
Zygmunta i Andrzeja.
11.30 Chrzty i roczki.
11.30 W int. Barbary i Andrzeja JANOTA z ok. 50. rocz. śl.
17.00 W int. Agnieszki z ok. 40. rocz. ur. oraz Mariusza i Agnieszki z ok. 15. rocz. śl.
Poniedziałek – wspom. św. Piotra Chryzologa, bpa i dK – 30.07
7.00 Za + Ignacgo BALCER w rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ męża Dariusza i ojca Waltera we wspom. ur.
Wtorek – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb. – 31.07
7.00 Za + Mirosława PATALONG w 30. dn. po śm.
18.00 Za + Ludwika WIECZOREK we wspom. ur. – int. od córek z rodzinami.
Środa – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK – 1.08
7.00 Za + Agnieszkę GAŁKOWSKĄ w 30. dn. po śm. – int. od firmy Kominki Waligóra.
18.00 Przez wstaw. św. Michała Archanioła w int. chorych, niepełnosprawnych,
seniorów i tych, którzy się nimi opiekują oraz o uwolnienie z nałogów.
18.00 Za + Marię GOLC.
I Czwartek miesiąca – święto Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula) – 2.08
7.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
I Piątek miesiąca – 3.08
7.00 Za + Mariannę WRÓBLEWSKĄ w 30. dn. po śm.
18.00 Za + Lidię PACIORAK.
I Sobota miesiąca – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezb. – 4.08
8.00 W int. wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w int. wspólnoty Żywego Różańca.
18.00 Za ++ Marię i Henryka ŚWIDERGOŁ, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
XVIII Niedziela Zwykła – 5.08
7.00 Za + Krystiana WOLSKIEGO we wsp. ur.
8.30 W int. Sylwii i Witolda BRYŁA z ok. 15. rocz. śl. i ich dzieci z podz. za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże bł, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa.
11.30 Za ++ Bernarda KOZUBEK w 2. rocz. śm. i rodziców
17.00 Za ++ Józefa SĘDZIAK w 9. rocz. śm., syna Władysława, rodziców i braci.

Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. 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 św. zbiorowe w naszym kościele odprawiane są
w Dni Fatimskie (każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)
Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
W słowach nocnego „zwiastowania” Józef odczytuje nie tylko Bożą prawdę
o niewypowiedzianym wręcz powołaniu swej Oblubienicy. Odczytuje zarazem
na nowo prawdę o swoim własnym powołaniu. Ten „mąż sprawiedliwy”,
który w duchu najlepszych tradycji ludu wybranego umiłował Dziewicę
z Nazaretu, związał się z Nią oblubieńczą miłością, zostaje przez Boga samego
na nowo wezwany i powołany do tej miłości.
„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”. To, co się
w Niej poczęło, „jest z Ducha Świętego” — czyż nie na podstawie tych słów wypada przyjąć,
że także i owa męska miłość Józefa do Maryi poczęła się wówczas na nowo z Ducha
Świętego? Czyż nie trzeba myśleć o tej miłości Bożej, która rozlana w sercu ludzkim przez
Ducha, który nam jest dany (por. Rz 5, 5), kształtuje najwspanialej wszelką ludzką miłość?
Kształtuje również — i owszem, w sposób szczególny — miłość oblubieńczą małżonków,
pogłębiając w niej wszystko to, co po ludzku godne i piękne, co nosi znamiona tego
wyłącznego zawierzenia i przymierza osób, autentycznej „komunii” na podobieństwo
Tajemnicy trynitarnej.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 6,1 – 15)
Ufność
„Zostaw ludzi w spokoju […], nie staraj się otwierać im oczu. Gdybyś im
otworzył oczy – cóż by zobaczyli? Własną nędzę! Niech więc mają oczy
zamknięte… I niech dalej śnią!” – mówi jeden z bohaterów powieści Grek
Zorba Nikosa Kazantzakisa. I po chwili zastanowienia dodaje: „Chyba że,
gdy otworzą oczy, pokażesz im lepszy świat niż ciemności, w których
poruszają się teraz… Pokażesz?”. Pokusa złożenia broni i rezygnacji jest
dziś mocna wśród chrześcijan wielu krajów Europy. Czy jesteśmy w stanie
przeciwstawić się współczesnej mentalności, która nauczyła się obywać bez Boga? Czy
potrafimy pokazać lepszy świat i dać nową nadzieję? Jezus, pytając Filipa, jak zdobyć tyle
chleba, by nakarmić tłumy, wystawił uczniów na próbę. Wiedział, że mają za mało pieniędzy
i wymaga od nich tego, co po ludzku niemożliwe. Jednak ta przyjęta z wiarą bezradność
uczniów okazała się sposobnością do objawienia mocy Bożej.
Panie Jezu, wierzę w Twoją moc. Nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie ani zwątpić
w Twoją miłość.
o. Jarosław Krawiec OP
ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ANIELSKIEJ

Maryja jako Matka Boża jest Królową także aniołów. Już Ewangelie zdają się wskazywać na
służebną rolę aniołów wobec Maryi: tak jest w scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się
aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym
Dzieciątkiem do Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. Pod wezwaniem
Królowej Aniołów istnieją trzy zakony żeńskie. W roku 1864 zostało we Francji założone
arcybractwo Matki Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć Maryi jako Królowej nieba.

Wezwanie "Królowo Aniołów, módl się za nami" zostało włączone
do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym
wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych
i córki św. Franciszka Serafickiego.
W 1216 r. św. Franciszkowi objawił się Pan Jezus, obiecując
zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi
i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę
Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża
Honoriusza III. Początkowo można go było zyskać jedynie między
wieczorem dnia 1 sierpnia a wieczorem dnia 2 sierpnia. W 1480 r.
Sykstus VI rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II
Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla samych zakonników.
W 1622 r. Grzegorz XV objął nim także wszystkich świeckich,
którzy wyspowiadają się i przyjmą Komunię świętą w odpowiednim dniu. Ponadto - oprócz
kościołów franciszkańskich - Grzegorz XV rozszerzył ten odpust na kościoły kapucyńskie.
Z czasem kolejni papieże potwierdzali ten przywilej.
Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 r. uczynił to
ponownie. Każdy, kto 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki
(pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz
sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencjach papieża - nie za papieża,
ale w intencjach, w których on się modli; ponadto wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu), zyskuje odpust zupełny.
https://brewiarz.pl/czytelnia/
ŚW. JAN MARIA VIANNEY - PATRON PROBOSZCZÓW
Proboszcz z Ars był niezwykle pokorny. Lecz jako kapłan był
świadomy, że jest dla swych wiernych ogromnym darem: „Dobry
pasterz, pasterz według Bożego Serca, jest największym skarbem, jaki
dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego
miłosierdzia". Mówił o kapłaństwie tak, jakby nie mógł się przekonać
o wielkości daru i zadania powierzonego ludzkiemu stworzeniu: „Oh,
jakże kapłan jest wielki!... Gdyby pojął siebie, umarłby... Bóg jest
mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan
zstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii...". Wyjaśniając swym
wiernym znaczenie sakramentów, mówił: „Gdyby zniesiono
Wspomnienie 4 sierpnia
sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam,
Pomódl się
w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz
za swojego Proboszcza
pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę
na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem,
obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta
dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan... Po
Bogu, kapłan jest wszystkim!... On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie".
https://www.deon.pl/
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

W jadącym, bardzo zapchanym tramwaju, siedzi jakiś pasażer, który stale kurczowo zamyka
oczy. Zapytany przez siedzącego obok, dlaczego to czyni, odpowiada:
- Ja, wie pan, bardzo mam czułe serce, nie znoszę widoku tylu stojących kobiet, gdy my,
mężczyźni siedzimy.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

