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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na niedzielne nieszpory o godz. 16.30.
2. W środę imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup Senior Damian Zimoń. Pamiętajmy
w naszych modlitwach o księdzu Arcybiskupie.
3. W Roku św. Stanisława Kostki zapraszamy młodzież do wspólnego pielgrzymowania do
Przasnysza i Rostkowa (400 km), miejsc narodzin i chrztu św. Patrona. Pielgrzymka
odbędzie się dn. 13 października (sobota). Zapisy do 7 października. Koszt 30 zł.
4. We wtorki o godz. 19.00 zapraszamy na krąg biblijny. To dobra okazja do pogłębienia
swojej wiedzy na temat Pisma Świętego, a także inspiracja do codziennej lektury Słowa
Bożego i stosowania go w codziennym życiu. Spotkania, które prowadzi o. Rajmund
odbywają się w sali domu parafialnego.
5. Wszystkich parafian czujących pewien niedosyt wiedzy Bożej – a chcących na niej
budować dojrzalszą wiarę – gorąco zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach katechezy
dla dorosłych, które odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca po Mszy św. wieczornej
w kościele. Dawniej w Kościele katechizowano w różny sposób tylko dorosłych, a ci z kolei
wiedzę religijną i życie wiarą przekazywali swoim dzieciom. Postulat katechezy dla
dorosłych jest szczególnie aktualny w czasach dzisiejszych, kiedy zalew informacji nie
zawsze zgodnych z prawdą Bożą – a czasem wręcz niszczących tę prawdę – może
powodować w naszym wnętrzu wiele niepotrzebnego zamętu. Tematem katechezy będzie
kolejny dar Ducha Świętego.
6. W sobotę o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. Ponieważ w tym dniu
obchodzimy święto Świętych Archaniołów, po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się
procesja z figurą św. Michała Archanioła.
7. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30.
8. Trwa parafialna pielgrzymka szlakiem franciszkańskim do Włoch. Serdecznie prosimy
parafian o duchowe łączenie się z pielgrzymami.
9. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej (17 - 24 lutego 2019). Ze względów
praktycznych radzimy zapisywać się do końca września.
10. W przyszłą niedzielę, będziemy gościć wspólnotę Cenacolo z Jastrzębia. Członkowie tej
wspólnoty podczas Mszy św. dadzą świadectwo wyjścia z uzależnienia. Wspólnota ta, żyjąc
bez internetu i telefonów komórkowych, niesie pomoc młodym, zagubionym ludziom
z problemami (związanymi z depresją, różnego rodzaju uzależnieniami nie tylko od
narkotyków), którzy szukają prawdziwej radości, nadziei i sensu życia. Zapraszamy Parafian
do wysłuchania tego świadectwa.
11. Przy furcie można zamawiać intencje na przyszły rok.
12. 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.
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INTENCJE MSZY ŚW. 23.09 – 30.09.2018
XXV Niedziela Zwykła – 23.09
Za + żonę Helenę.
Za ++ Apolonię i Euzebiusza KULANEK, rodziców z obu stron i krewnych.
W int. Kamila CHOLEWY z ok. 7. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi,
Aniołów i Świętych.
Za + Krystynę JĘDRYSEK w 3. rocz. śm.
W int. Marii i Dawida z prośbą o zdrowie i Boże błog.
Poniedziałek – 24.09
Za ++ Stanisława KOZIOŁ, Weronikę i Mieczysława DAROCH, Józefa i Teresę.
Za + Bożenę WIŚNICKĄ.
Wtorek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezb. – 25.09
Za ++ Zbigniewa KUBIEŃ, z rodzin KUBIEŃ i LATARNIK.

Środa – 26.09
7.00 W int. Teresy i Henryka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
18.00 W int. Adriana z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Dary Ducha
Świętego i zdrowie.
Czwartek – wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezb. – 27.09
7.00
18.00 Za ++ Franciszka WIERZBICKIEGO w 1. rocz. śm., żonę Annę, rodziców z obu
stron, zięcia Czesława, synową Danutę, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek – wspomnienie św. Wacława, męcz. – 28.09
7.00 W int. Heleny KOSIECKIEJ z ok. 93. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błog. Pana Jezusa i wstaw. Św. Antoniego.
17.00 Za + Marcina MŁYNARCZYKA w 3. rocz. śm.
Sobota – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała –29.09
7.00 W int. Wandy z ok. 90. rocz. ur. z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Maryi oraz
za + męża Herberta w kolejną rocz. śm.
18.00 Za ++ Annę i Wiktora HAŚNIK.
XXVI Niedziela Zwykła – 30.09
7.00
8.30 Za ++ syna Grzegorza i męża Kazimierza SZURA.
10.00 Za ++ Genowefę i Stanisława JASIŃSKICH.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 W int. Martyny PETER z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi
i Anioła Stróża.
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”:
Nad pracą Cieśli w domu nazaretańskim rozpościera się ten sam klimat
milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią Józefa.
Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej
postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef „uczynił”. Jednakże
w tych osłoniętych milczeniem „uczynkach” Józefa pozwalają odkryć klimat
głębokiej kontemplacji: Józef obcował na co dzień z tajemnicą „od wieków ukrytą
w Bogu”, która „zamieszkała” pod dachem jego domu. Można zrozumieć, dlaczego św.
Teresa od Jezusa, wielka reformatorka kontemplacyjnego Karmelu, stała się szczególną
odnowicielką kultu św. Józefa w zachodnim chrześcijaństwie.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 9,30-37)
Błogosławiona zwyczajność
„Jeśli ktoś chce być pierwszy…” (Mk 9, 35). Testy, rankingi, plebiscyty –
wszystko po to, by wskazać najlepszych i zawstydzić tych, co się nie załapali.
Tak wiele od siebie wymagamy, by nie być tymi ostatnimi. I nierzadko
płacimy wysoką cenę za sukces. A może warto zacząć pielęgnować w sobie
skromność i umiarkowanie? Naturalna, zwyczajna przeciętność została dziś
ograbiona z szacunku. A przecież starożytni filozofowie powtarzali: in medio virtus – ‘cnota
leży pośrodku’. Nie wstydźmy się zdrowej przeciętności. Zwyczajności dziecka, które Jezus
stawia uczniom za przykład. Jeśli kierujemy się wyłącznie kategorią sukcesu, najwyższymi
dążeniami, to nie zapominajmy, że upadek z wysokości zwykle kończy się tragicznie.
Obdarz mnie, dobry Boże, życiową mądrością. Umiejętnością wybierania tego, co służy
mojemu prawdziwemu dobru i co podoba się Tobie. Chroń przed pyszałkowatością i pogonią za
wiatrem ziemskiej chwały.
o. Jarosław Krawiec OP
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
7 - 9.09.2018 Rekolekcyjny wyjazd Parafialnego
Chóru „Pokój i Dobro” do Centrum Duchowości
Archidiecezji Częstochowskiej w Świętej Puszczy
Ośrodek położony jest w lesie na krańcach Olkusza…
Na krańcach, lecz dość blisko centrum malowniczego
miasteczka u podnóża zamkowych ruin. Zaczęliśmy
od Jasnej Góry - apelem
jasnogórskim. Jak można
się było spodziewać,
w Sanktuarium nieprzebrane tłumy rozmodlonych ludzi
przygotowujących się do nocnego czuwania. W sobotę Ojciec
Serafin wygłosił ciekawy wykład dotyczący historii muzyki
i śpiewu chóralnego, ale też ogromnego znaczenia śpiewu
w celebrowaniu i uświetnianiu Mszy Świętej i innych
uroczystości kościelnych. Odbyła się też uroczysta Msza Święta
ze specjalnym kazaniem skierowanym do członków parafialnego
chóru. Wieczorem miło spędziliśmy czas na wspólnym śpiewaniu
i rozmawianiu, bo jako grupa bardzo się lubimy, a była to
świetna okazja, by w końcu sobie pogadać ... (na próbach niestety
jest to niemożliwe - trzeba śpiewać). W niedzielę rozpoczęliśmy
Mszą Świętą, a później część chórzystów pod opieką Ojca Proboszcza wyruszyła na olkuski

Giewont, natomiast reszta grupy poszła zwiedzać ruiny średniowiecznego zamku. Po obiedzie
o. Serafin zaprosił wszystkich na dobrą kawę i lody w przytulnej kawiarence w cieniu
średniowiecznych ruin olkuskiego zamku. Wszyscy żałowali, że czas minął tak szybko.
Chórzystka Beata
11.09.2018

Oficjalne zakończenie „Biegu wokół Parafii.”
Ogłoszenie zwycięzcy i rozdanie nagród.
Na prośbę uczestników biegi będą kontynuowane we wtorki.

NOWY BISKUP POMOCNICZY
W uroczystość Matki Bożej Piekarskiej, 12 września,
w katowickiej katedrze ks. Grzegorz Olszowski
przyjął święcenia biskupie.
Na dewizę biskupią wybrał
słowa: „Ad gloriam
Dei Patris”
(„Ku chwale Boga Ojca”)
VII ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
DO KATOWICKIEJ KATEDRY
6 października 2018
Pielgrzymka gromadzi wszystkie wspólnoty, którym
bliska jest modlitwa różańcowa.
Hasło pielgrzymki: „Napełnieni Duchem Świętym
trwamy na modlitwie z Maryją”.
Program pielgrzymki: 10.30. Przywitanie i słowo
do pielgrzymów
11.00. Modlitwa różańcowa
12.00. Msza św. z ks. abp. Wiktorem Skworcem
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Gowa (łozmyślanie filozoficzne) – c.d.
W gowa kładzie się bez poranoście lot szkoły najrozmaitsze pożytecne wiadomości, zaś na
gowa wciero się najrozmaitsze pomady i łoliwy, a to skiż tego, coby w gowie nie było cuć
siana.
Gowa zwieszo wdycki na piersi łoskarżony, kieremu tak doradził adwokat. Gową piere ło mur
w hareście (ale ino w książkach) łoskarżony.
Gową kiwie za plecami męża żona, na znak, że jednak łona mo prawie.
Boligówka – to nojlepszo, ale nie ino w szkole wymówka – a mądrej gowie dość na słowie –
i już.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

