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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj składamy nasze dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony ziemi, za chleb
powszedni, którym posilamy się w drodze do Domu Ojca. Serdecznie dziękujemy za
złożone dary z tegorocznych płodów ziemi.
O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne i poświęcenie dewocjonaliów
zakupionych podczas wyjazdów wakacyjnych.
2. Dziś również dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w katedrze.
3. Zapraszamy wszystkich chorych, niepełnosprawnych oraz osoby w podeszłym wieku do
udziału we Mszy św. w środę 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 I piątek miesiąca. Zachęcamy do skorzystania
ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Okazja
do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
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 piątek zapraszamy dzieci, nauczycieli i rodziców na Mszę św. 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.
7. Młodzież zapraszamy do spowiedzi św. w piątek 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.
8. 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.
9. W sobotę modlitwa różańcowa 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. Następnie spotkanie Żywego Różańca. O 17.30
nabożeństwo różańcowe i Msza św. w porządku niedzielnym. Apel Jasnogórski ze św.
Janem Pawłem II o 21.00.
10. Spotkanie zelatorów Żywego Różańca odbędzie się 11 września po Mszy św. o 18.00.
11. Spotkanie FZŚ w niedzielę o godz. 14.30 w klasztorze.
12. Kończymy czas wakacyjny. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się
w życie parafii poprzez udział w parafialnych wspólnotach. Wznawiamy spotkania grup
od jutra.

13. Pierwsze po wakacjach spotkanie Dzieci Maryi odbędzie się wyjątkowo w piątek po Mszy
św. o 17.00.
14. Spotkanie Paraf. Chóru „Pokój i dobro” w poniedziałek o 19.00. Zapraszamy na nie
również tych, którzy chcieliby wzmocnić nasz chór i pięknym śpiewem chwalić Boga
podczas liturgii.
15. Spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci (pięcio- i sześcioletnich), które w przyszłym roku
w maju chcą przystąpić do wczesnej Komunii św. odbędzie się 10 września o 18.45.
16. Spotkanie organizacyjne młodzieży, która w tym roku pragnie przygotowywać się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania (III kl. gimn. i VIII kl. SP) wraz z rodzicami
odbędzie się w piątek, 14 września o 19.00.
17. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się 16 września o 14.30.
18. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym Biegu wokół Parafii we wtorek o 20.00.
19. W następną niedzielę po Mszy św. o 10.00 zapraszamy do wspólnego zdjęcia przed
kościołem do kalendarza parafialnego na przyszły rok.
20. Spotkanie w związku z wyjazdem na parafialną pielgrzymkę do Włoch jutro o 19.30.
21. Zapisy już od jutra, a program i koszt pielgrzymki w gablotce oraz na stronie internetowej.
Do końca września należy zdeklarować swój udział w pielgrzymce.
22. Przy furcie można zamawiać intencje na przyszły rok.
23. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Duch Święty wspiera wszystkich rozpoczynających nowy rok
szkolny, a Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski w kolejnym tygodniu
naszego życia.
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INTENCJE MSZY ŚW. 2.09 – 9.09.2018
XXII Niedziela Zwykła – 2.09
Za + Gertrudę MOKRY – int. od rodziny MOKRY.
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.
W int. o. Maksymina z prośbą o Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Patrona
i Anioła Stróża – int. od „Margaretek”.
Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory z pól, działek i ogrodów.
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
W int. Janiny 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.
Poniedziałek – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK. – 3.09
Za + Anielę BUBIK – int. od sąsiadów.
Za + Leona GRZYWOCZ w rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – 4.09
Za + Jadwigę PSZCZÓŁKA w 5. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. pielgrzymów.
Za + Andrzeja Marka WOJTOWICZ w 5. rocz. śm.

Środa – 5.09
7.00 Za ++ Marię i Franciszka COP, syna, synowe i z pokrewieństwa.
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 W int. Czesława PASZEK z ok. 70. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie. TD
I Czwartek miesiąca – 6.09
7.00 Za + Henryka i dusz w czyśćcu cierpiących.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie
zakonne i misyjne.
I Piątek miesiąca – 7.09
7.00 W int. Krzysztofa i Marii z ok. 10. rocz. śl.
17.00 W int. dzieci z podz. za wakacje z prośbą o Światło Ducha Św. w nowym roku
szkolnym, katechetycznym i formacyjnym.
17.00 W int. Jerzego z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., opiekę Maryi i zdrowie dla całej rodziny. TD
18.30 W int. młodzieży z podz. za wakacje z prośbą o Światło Ducha Św. w nowym roku
szkolnym, katechetycznym, akademickim i formacyjnym.
Sobota – święto Narodzenia NMP – 8.09
8.00 W int. wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w int. wspólnoty Żywego Różańca.
12.00 Śl. rzym.: W int. Agnieszki KNOPIK i Łukasza RAKOWSKIEGO.
18.00 Za + ks. Infułata Zenona JANYSZEK.
XXIII Niedziela Zwykła – 9.09
7.00 Za ++ Jana BODYNEK we wspomn. ur. oraz z pokrewieństwa.
8.30 Za + Gertrudę GOCZOL i syna Gintra.
10.00 W int. Edyty z ok. kolejnej rocz. ur., z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., Dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Maryi i Świętych Patronów.
11.30 W int. Parafian.
17.00 Za + Józefa KEMPSKIEGO we wspomn. ur.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
za + Wandę KOPIEC (od 1.09. do 30.09.2018)
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”:
Codziennym wyrazem miłości jest w życiu Rodziny nazaretańskiej praca.
Zapis ewangeliczny utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef starał się
zapewnić utrzymanie Rodzinie: cieśla. To jedno słowo obejmuje ciąg
wszystkich lat życia Józefa w Nazarecie. Dla Jezusa są to lata życia ukrytego,
o których mówi Ewangelista (po wydarzeniu w świątyni jerozolimskiej): „...
poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2, 51). Owo „poddanie”, czyli
posłuszeństwo Jezusa w domu nazaretańskim bywa powszechnie rozumiane również jako
uczestniczenie w pracy Józefa. Ten, o którym mówiono, że jest „synem cieśli”, uczył się pracy

od swego domniemanego „ojca”. Jeżeli Rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia
i świętości przykładem i wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie i praca Jezusa przy boku
Józefa-cieśli. W naszej epoce Kościół szczególnie to uwydatnił poprzez wspomnienie
liturgiczne Józefa-Rzemieślnika w dniu 1 maja.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 7,1-8.14-15.21-23)
Modlitwa z serca
Zdarza się, że serce i myśli są dalekie od słów modlitwy. Może więc Jezus,
przywołując fragment Księgi Izajasza, mówi również do nas: „Modlicie się
ustami, ale sercem jesteście zupełnie gdzie indziej!”? Dajemy czas Bogu, ale
jakby wbrew sobie, z obowiązku, by nie popsuć z Nim stosunków. Często nie
jest to wynikiem cynizmu. Wręcz przeciwnie, przeżywamy wewnętrzne
rozterki, czując winę z tego powodu. Chcielibyśmy, aby wreszcie nasza
modlitwa płynęła naprawdę z serca. Co robić? Modlić się codziennie, z wytrwałością
i wiernością, ponawiając nieporadne akty zawierzenia się Bogu. Jeśli nie zrezygnujemy,
z pewnością nieraz poczujemy płomień gorącej miłości w sercu, żar Ducha Bożego, który
będzie w nas i z nami wołał do Ojca Niebieskiego.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij moje serce miłością do Jezusa i udziel mi daru pobożności.
Obym pośród codziennych spraw nie zapominał o Bogu i wytrwale Go błogosławił.
o. Jarosław Krawiec OP
\WAKACJE? MOŻNA I TAK …
Relacja z rekolekcyjnego wyjazdu Dzieci Maryi
W dniach od 1– 7.07 br. nasza wspólnota Dzieci
Maryi
spędziła
rekolekcje
w
Czechach,
w miejscowości Jabłonków. Tematem naszych
rekolekcji było głębsze poznanie i umiłowanie
Eucharystii. Codziennie pochylaliśmy się nad jedną
częścią Mszy Świętej oraz wykonywaliśmy zadania,
które były częścią spotkań w grupach, takie jak:
pisanie komentarzy, modlitwy wiernych. Nasz
wspólny pobyt w tym pięknym miejscu przepełniony był modlitwą poranną, wieczorną
adoracją, Eucharystią, pracą w grupach, jak również podziwianiem piękna stworzenia przez
codzienne wędrówki po górach. Wieczorem mogliśmy zobaczyć piękne filmy, takie jak:
„Marcelino chleb i wino” oraz „Cuda z Nieba”. 5 lipca dołączył do nas Ojciec Proboszcz
Serafin. Rekolekcje były dla nas pięknym czasem, spędzonym z Bogiem, a także czasem, który
zintegrował bardziej naszą wspólnotę i pomógł głębiej i bardziej świadomie przeżywać każdą
Eucharystię. Jesteśmy wdzięczni naszym parafianom i wszystkim ofiarodawcom za materialną
pomoc, dzięki której mogliśmy w radości przeżyć te piękne dni rekolekcyjne.
Nadia – uczestniczka rekolekcji należąca do grupy Dzieci Maryi
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Cłowiek (opracowanie szkolne 10-letniego Karlika - c.d.)
Pod piersiami łod cłowieka wisi brzuch. Bogaci ludzie majom rube brzuchy. W brzuchu
cłowiek mo żołądek, kiery jak jest głodny to bucy. Ło drugiej stronie brzucha porządny cłowiek
nie godo, to jo tyż nic nie powia…
Pod brzuchem wiszom do ziemi dwie nogi, na kierych chodzymy. Jak cłowiek umiero, to pado
dusza do ciała: „Do widzynio”! Więcejechmy się już nie ucyli.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

