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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
1. Dziś obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Zapraszamy na nieszpory maryjne
o godz. 16.30.
2. W ubiegłą niedziele zbiórka na misje franciszkańskie w Tanzanii wyniosła 2467 zł. i 50
Euro. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory z pól, działek i ogrodów odbędzie się
w przyszłą niedzielę o godz. 11.30. Można złożyć dary z tegorocznych płodów ziemi (jako
dekorację do kościoła) w sobotę do południa przy furcie klasztornej. Wyraźmy naszą
wdzięczność Bogu za dar chleba powszedniego.
4. Czas wakacji i urlopów nieubłaganie zmierza ku końcowi. Winniśmy okazać Bogu wdzięczność
za czas wypoczynku i poprosić Go o błogosławieństwa na czas podejmowanej pracy bądź nauki.
Niech nowy rok szkolny zacznie się z Bogiem. Warto przy tej okazji skorzystać z sakramentu
pokuty i pojednania. Od 2 września powracają Msze św. szkolne w piątki o godz. 17.00
i niedzielne Msze św. z udziałem dzieci o godz. 10.00.
5. Zapraszamy dzieci, nauczycieli i rodziców na Mszę św. w piątek (7 września) o godz.
17.00. Pół godziny przed Mszą św. spowiedź. Prosimy, aby dzieci klas I przyniosły na Mszę
św. tornistry. Dzieci te otrzymają specjalne błogosławieństwo.
Młodzież zapraszamy do spowiedzi św. w piątek (7 września) o 18.00 i na Mszę św.
w intencji młodzieży z ok. rozpoczęcia nowego roku szkolnego, akademickiego
i formacyjnego o 18.30. Po Mszy św. modlitewny wieczór uwielbienia.
6. Najbliższa sobota to dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa. Kapłani naszej
archidiecezji spotykają się na wspólnej Eucharystii w kościele pw. Ducha Świętego
w Siemianowicach Śl.
7. Rodziców dzieci (pięcio- i sześcioletnich), które w przyszłym roku w maju chcą przystąpić
do wczesnej Komunii św. prosimy o zgłaszanie się u o. Proboszcza. Spotkanie
organizacyjne na początku września.
8. Ministranci naszej archidiecezji gromadzą się na swojej pielgrzymce w katedrze
katowickiej w najbliższy czwartek. Rozpoczęcie o godz. 10.30.
9. Poświęcenie dewocjonaliów zakupionych podczas wyjazdów wakacyjnych odbędzie się
w przyszłą niedzielę podczas nieszporów o godz. 16.30.
10. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym Biegu wokół Parafii we wtorek o 20.00.
Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45.
11. 1 września kończymy 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 3 września o 19.30 prosimy uregulować opłatę.

12. W przyszłym roku od 17 do 24 lutego planowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zapisy
i szczegóły pielgrzymki już od 2 września.
13. Od jutra przy furcie można już zapisywać intencje jubileuszowe na przyszły rok.
14. W przyszłą niedzielę dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w katedrze.
15. Zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia rekolekcji zamkniętych
w naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, w Panewnikach lub Kokoszycach.
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 wrzesień 2018
Powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we
własnej ojczyźnie.
Intencja własna: Za dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, aby nauka w szkole była dla
nich wprowadzeniem Bożego Słowa w czyn oraz za młodzież, aby całym sercem odpowiadała
na głos Bożego powołania.
INTENCJE MSZY ŚW. 26.08 – 2.09.2018
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8.30
11.30
17.00
7.00
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18.00

Niedziela – Uroczystość NMP Częstochowskiej – 26.08
W int. Parafian.
Za ++ Jerzego JASEK w 10. rocz. śm., Przemysława i Dorotę DRAB.
CHRZTY I ROCZKI.
Za + Eugeniusza GODLEWSKIEGO we wspomn. ur.
Poniedziałek – wspomnienie św. Moniki – 27.08
Za + Krystynę SYRNIK.
Za + Józefa MAŁECKIEGO w 30. dn. po śm.
Wtorek – wspomnienie św. Augustyna, bpa i DK – 28.08
W pewnej intencji.
W int. rodziny BOGDAN z prośbą o zdrowie i Boże błog.
Środa – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela – 29.08
W pewnej intencji.
W int. Jana z ok. 70. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. TD
Czwartek – 30.08

7.00
18.00 W int. Magdaleny z ok. ur.
7.00
18.00
7.00
18.00
18.00

Piątek – 31.08
Za ++ synów Łukasza i Marcina, rodziców Janinę i Zygmunta oraz krewnych.
Za ++ Zofię i Jana GODZIEK.
I Sobota miesiąca – wspomnienie bł. Bronisławy, dz. – 1.09
Za ++ Janinę BALCER w 2. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Annę i Józefa DYRDA, ich rodziców, z rodzin DYRDA i DUDEK.
Za ++ Zbigniewa KURCZ w 2. rocz. śm., ojca Wincentego i brata Edwarda.

XXII Niedziela Zwykła – 2.09
7.00 Za + Gertrudę MOKRY – int. od rodziny MOKRY.
8.30 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. Matki Bożej, Aniołów i Świętych w int. Reginy
i Zbigniewa z ok. 40. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa oraz ich rodziny z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie.
10.00
11.30 Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory z pól, działek i ogrodów.
11.30 W int. Joanny i Krzysztofa BREMER z ok. 25. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. TD
17.00 W int. Joanny i Andrzeja z ok. 35. rocz. śl. oraz ich rodziny z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów 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”:
W tym kontekście zostaje również „przyjęte” ludzkie ojcostwo Józefa.
Na tej zasadzie nabierają właściwego znaczenia słowa Maryi skierowane do
dwunastoletniego Jezusa w świątyni: „ojciec Twój i ja... szukaliśmy Ciebie”.
Jest to nie tylko wyrażenie „umowne”: słowa Matki Jezusa wskazują na całą
rzeczywistość Wcielenia, która należy do tajemnicy Rodziny z Nazaretu. Józef,
który swoje ludzkie ojcostwo w stosunku do Jezusa przyjął od początku przez „posłuszeństwo
wiary”, idąc za światłem Ducha Świętego, które przez wiarę udziela się człowiekowi, zapewne
też coraz pełniej odkrywał niewysłowiony dar tego ojcostwa.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 2,1–11)
Jasnogórska Przewodniczka
„Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5) – to polecenie Matki
Jezusa zostało wyrażone na jasnogórskiej ikonie w geście prawej dłoni, którą
Maryja wskazuje na swojego Syna, uroczyście zasiadającego na Jej ramieniu.
Mały Jezus trzyma w jednej ręce księgę Pisma, a drugą unosi, by błogosławić.
Ten sposób przedstawienia Maryi i Jezusa należy do najstarszych, otaczanych
największym kultem, i nosi nazwę hodegetrii. W języku greckim słowo hodos
oznacza drogę, dlatego w tej ikonie Matkę Bożą czczono jako przewodniczkę, która prowadzi
wiernych do Chrystusa. Dla Polaków ikona Matki Bożej Częstochowskiej jest wielkim znakiem
Jej opieki zarówno nad całym narodem, jak i nad każdym człowiekiem w jego osobistej, często
trudnej drodze życia. Ona zawsze wskazuje na Syna i wzywa do posłuszeństwa Jego Słowu.
Maryjo, Ty jak Matka stajesz przed obliczem Twojego Syna i przedstawiasz Mu wszystkie moje
potrzeby, bóle, cierpienia i troski. Maryjo, wysłuchaj mnie i prowadź do Chrystusa.
o. Jarosław Krawiec OP

WAKACJE? MOŻNA I TAK …
NA PIELGRZYMKĘ DO ŚLĄSKIEJ GOSPODYNI,
MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
NA ROWERACH

Abp Tomasz Peta pochodzi z Inowrocławia. W 1990 roku wyjechał do
Kazachstanu i duszpasterzował w Oziornoje, a w 1999 r. został
administratorem apostolskim w Astanie

W sercu człowieka trwa nieustanna walka
między dobrem a złem
/fragm. homilii wygłoszonej na Wzgórzu Piekarskim 19.08.2018/

Chcemy, czy nie chcemy, wszyscy my jesteśmy nie tylko
obserwatorami tego, co dzieje się w świecie i Kościele, ale także
uczestnikami tej walki między dobrem i złem. Dlatego dobrze, że
jesteśmy tutaj, u Gospodyni Śląska, w Śląskim Domu Matki. Bogurodzica jest bowiem
człowiekiem, który jest najbliżej Boga. Ona starła głowę węża.[…] Trzeba nam zawsze
pamiętać, że zawsze trwa walka dobra ze złem. Ona trwa w sercu każdego człowieka. Ona się
toczy także w Polsce, która w tym roku dziękuje Bogu za 100-lecie swej Niepodległości.
Siostra Łucja – najdłużej żyjący świadek wydarzeń fatimskich, napisała jednemu z księży
Kardynałów, że ostateczna walka między dobrem i złem rozegra się właśnie o świętość
rodziny. Dziś szatan nie tylko zabiera ludziom spojrzenie wiary na małżeństwo, ale pragnie
zabrać im także rozum. Znacie dobrze, jak bardzo niszczące idee przewalają się przez świat,
idee bezbożnictwa i braku rozumu. […]
Długa mogłaby być lista nieszczęść i zagrożeń małżeństwa i rodziny.
Wspominamy o tym, aby być świadomym tej walki dobra ze złem. Nie żeby się bać, lecz by
trwać przy Jezusie, aby być czujnym. Żaden człowiek i żaden naród nie zachowa bowiem swej
niepodległości, jeśli nie obroni w sobie Bożego spojrzenia na małżeństwo i rodzinę!
Za: https://www.archidiecezjakatowicka.pl/

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Cłowiek
(opracowanie szkolne 10-letniego Karlika - c.d.)
Kark jest niekiedy ruby i krótki Abo długi i cienki, ale to nie jest ani tak, ani tak pieknie. Przi
karku wisi tułów, czyli łostatek. Na wierchu łod tułowia som z przodku piersi, a ze zadku plecy.
Po prawej stronie łod tułowia wisi prawo ręka, a po lewej – wisi lewo ręka. Lewo ręka nigdy
nie wie, co robi prawo ręka. W piersiach na wierchu, na lewej stronie, siedzi serce. Prawo
strona ni mo serca. Szkoda! Mamulka padajom, że dzisiok dużo ludzi ni mo serca. Czy to je
prowda, nie wiem.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

