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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na budowę nowego kościoła
i klasztoru.
3. Zachęcamy kobiety i dziewczyny do udziału w dorocznej pielgrzymce do Matki Bożej
Piekarskiej. Spod kościoła wyruszy pielgrzymka rowerowa o godz. 7.00.
4. Za tydzień słowo Boże wygłosi o. Placyd GÓRKA OFM, misjonarz z Tanzanii. Po każdej
Mszy św. przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na franciszkańskie misje w Tanzanii.
5. Trwa miesiąc sierpień, zachęcamy do trzeźwości i abstynencji. Można się wpisywać do
parafialnej księgi trzeźwości, wyłożonej pod chórem.
6. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki odprawiamy o godz. 18.00, natomiast
w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 10.00.
7. Jutro będziemy przeżywać Dzień Fatimski. Zapraszamy na pokutne 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.
8. W środę obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP, patronki naszej prowincji
zakonnej. Jest to święto nakazane. Msze św. wg porządku niedzielnego. Zgodnie z tradycją
w święto Matki Bożej Zielnej będziemy błogosławić zioła i kwiaty. Zapraszamy na
nieszpory maryjne o godz. 16.30.
9. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się w czwartek o godz. 18.00.
10. 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.
18.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
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 na kolejny wyjazd rowerowy do Mikołowa, do bazyliki
św. Wojciecha, gdzie ostatnio miała miejsce koronacja obrazu Matki Bożej Śnieżnej.
14. Do 1 września trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Włoch franciszkańskim
szlakiem oraz do Sankt. św. Michała Archanioła na Gargano 21-29.09. Na spotkaniu
organizacyjnym, które odbędzie się na początku września prosimy uregulować resztę
kosztów wyjazdu.
15. W przyszłym roku od 17 do 24 lutego planowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zapisy
i szczegóły pielgrzymki już w ostatnią niedzielę sierpnia.
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 MSZY ŚW. 12.08 – 19.08.2018
XIX Niedziela Zwykła – 12.08
7.00 Za ++ Wiesława HAJDECKIEGO w 1. rocz. śm. oraz z rodziny.
8.30 Za ++ Stefanię, Kazimierza i Jana SEMENIUK.
11.30 W int. Jakuba z ok. 1. rocz. ur. i chrztu w. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
17.00 W int. Magdaleny WILK z ok. 90. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie.
TD
Poniedziałek – Dzień Fatimski – 13.08
7.00 Za + Aleksandra WARYAS.
18.00 Za wstaw. Matki Bożej Fatimskiej, św. Jana Pawła II i św. Dzieci z Fatimy
w intencji zbiorowej.
Wtorek – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz. – 14.08
7.00 Za ++ rodziców Hildegardę i Ludwika GEDIGA, braci Bernarda, Franciszka i Jana
oraz wnuka Kacperka.
18.00 Za ++ Józefa LEWANDOWSKIEGO w 6. rocz. śm., teściów, rodziców, braci,
siostrę, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15.08
7.00 W int. Marii z ok. kolejnej rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie i opiekę Maryi.
8.30 W int. Krystyny z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi i św. Antoniego.
TD
11.30 Za ++ Jadwigę i Zdzisława STARAK, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Zytę GAŁUSZKA w rocz. śm. i Andrzeja oraz Franciszka IGNASIAKA.
Czwartek – 16.08
7.00 Za ++ Lucjana i Gertrudę KRÓLIK.
18.00 W int. naszej Ojczyzny.
Piątek – Uroczystość św. Jacka, kapłana, głównego patrona archidiecezji i metropolii
katowickiej – 17.08
7.00 .
18.00 Za ++ Anielę i Ludwika POŚPIECH oraz z pokrewieństwa.
Sobota – 18.08
7.00
18.00 Za ++ Marię HORST, rodziców i rodzeństwo.
18.00 W int. Danuty z ok. ur. oraz całej rodziny z prośbą o Boże błog., zdrowie, Dary
Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
XX Niedziela Zwykła – 19.08
7.00 W int. Parafian.
8.30 W int. Henryka WIŚNIEWSKIEGO z ok. 60. ur., córki Agaty z ok. 30. ur. z podz. za
otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych. TD
11.30 W int. Marii PETER z ok. ur. i Marty PETER z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
11.30 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Antoniego
w int. Zygmunta MŁOCKA z ok. 70. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych dla całej rodziny.
TD
17.00 W int. Urszuli i Wojciecha BRUNNE z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.

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”:
Z drugiej strony właśnie małżeństwo z Maryją stanowi źródło szczególnej
godności Józefa i jego praw wobec Jezusa. „Bez wątpienia godność Matki
Bożej jest tak wysoka, że nic większego stworzyć niepodobna. Ponieważ
jednak św. Józef połączony był z Najświętszą Dziewicą węzłem małżeńskim,
przeto niezawodnie najbardziej zbliżył się do owej wzniosłej godności, którą
Bogarodzica wszystkie stworzenia o wiele przewyższyła. Małżeństwo bowiem jest
najbardziej istotną społecznością i związkiem, i dlatego z natury swej domaga się wzajemnej
wspólnoty wszystkich dóbr małżonków. Jeżeli zatem Bóg przeznaczył św. Józefa na małżonka
Najświętszej Dziewicy, to uczynił go z pewnością nie tylko towarzyszem Jej życia, świadkiem
Jej dziewictwa, obrońcą Jej cnoty, ale przez związek małżeński także uczestnikiem w Jej
wzniosłej godności”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 6,41 – 51)
On czeka na mnie
„Gdy przechodzicie koło kościoła, wstąpcie, by pozdrowić Pana. Czy
przeszlibyście obok drzwi przyjaciela, nie mówiąc mu «dzień dobry»?” –
zachęcał swoich parafian św. Jan Vianney. Chrystus, Chleb żywy, który
zstąpił z nieba, który jest pokarmem nieśmiertelności i życia wiecznego, jest
ukryty w tabernakulum. Tam czeka, byśmy Go odwiedzali i przedstawiali Mu
nasze prośby. „Patrzcie, jaki jest dobry! Dostosowuje się do naszej słabości.
Gdyby ukazał się nam w całej swojej chwale, nie odważylibyśmy się zbliżyć do Niego.
Pragnie, byśmy mieli szczęście znaleźć Go zawsze wtedy, gdy chcemy Go szukać” – mówił
Proboszcz z Ars.
Panie, uwielbiam Cię w moim sercu. Dziękuję Ci, że mimo mojej słabości zawsze jesteś blisko
mnie. Bądź pochwalony w Przenajświętszym Sakramencie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
o. Jarosław Krawiec OP
PROGRAM PIELGRZYMKI KOBIET I DZIEWCZĄT
DO MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

19 SIERPNIA 2018
I. Przygotowanie do liturgii Mszy świętej (wzgórze
kalwaryjskie):
8.00 – Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
8.30 – Rozważania różańcowe
II. Przybycie księży biskupów do bazyliki:
9.30 – Powitanie liturgiczne
- Krótka adoracja w ciszy
- Litania do Matki Bożej Piekarskiej
- Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię
III. Hołd złożony Matce Bożej
IV. Powitania i pozdrowienia
- Powitanie Matki Bożej w imieniu pielgrzymów

- Słowo metropolity katowickiego, ks. abpa Wiktora Skworca
V. Msza Święta na wzgórzu kalwaryjskim - godz. 10.30
(transmisja radiowa: Radio Piekary - ONLINE )
VI. Godzina młodzieżowa (kalwaria) – 13:45 (przy ołtarzu głównym)
VII. Nieszpory maryjne (kalwaria) – 15:00
VIII. Procesja do bazyliki - godz. 16.00, hymn Te Deum i zakończenie pielgrzymki

ŚWIĘTY JACEK (Wspomnienie 17 sierpnia)
zaraz obok Matki Bożej Piekarskiej oraz św. Barbary jest głównym patronem
naszej archidiecezji oraz głównym patronem diecezji opolskiej.
Polecajmy siebie oraz naszą archidiecezję temu wielkiemu patronowi, aby
uprosił nam w ciężkich czasach laicyzacji Europy Ducha prawdziwej, żywej
i głęboko zakorzenionej w Bogu wiary,
która ma oparcie na fundamencie
wierności Eucharystii oraz Bożej
Rodzicielce.
Dzieci naszej
parafii
u św. Jacka
w
Kamieniu Śl.
9.06.2018

APEL ZESPOŁU KEP DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
I OSÓB UZALEŻNIONYCH /fragm./

Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu.
Jednak w tym jubileuszowym roku chcemy zaprosić
Polaków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej
drogi. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11
listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie
prosimy: niech będzie to 100 dni abstynencji. Sto dni
abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości
przez Polskę. Wolność kosztowała życie tak wielu Polaków. My dzisiaj nie musimy za Polskę
umierać. Ale by chronić wolność i wspierać rozwój Polski i Polaków, musimy sobie wyznaczać
ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie ochrona trzeźwości. Św. Jan Paweł II mówił nam, że
„prawdziwy egzamin z wolności jest dopiero przed nami”. To prawda. Nie możemy zawieść
w tej tak ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to wezwanie: 100 dni abstynencji na stulecie
niepodległości. To jest naprawdę egzamin z wolności i miłości do Ojczyzny!
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Cłowiek (opracowanie szkolne 10-letniego Karlika)
Cłowiek mo jedna gowa, kiero siedzi na karku. Na prawej stronie i na lewej stronie łod gowy
siedzom uszy. W postrzodku twarzy siedzi nos, kiery jest niekiedy bardzo cerwiony, ale to nie
łod wody.
Na wierchu łod gowy siedzom łocy, a na spodku gęba. Niekiery mo bardzo srogo gęba. Moja
ciotka Stazyjka tyz, bo tak padajom łociec.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

