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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki będą o godz. 18.00, natomiast w niedziele
nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.
4. We wtorek wspominamy NMP z Góry Karmel. W naszym kościele będzie miał miejsce
obrzęd przyjęcia Szkaplerza św. podczas Mszy św. o godz. 18.00. Osoby chętne do
noszenia Szkaplerza prosimy o zabranie ze stolika pod chórem „świadectwa przyjęcia”,
wypełnienie go i przyniesienie we wtorek na Mszę św. o godz. 18.00.
5. We wtorek też Msza św. w int. naszej Ojczyzny o godz. 7.00.
6. 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.
7. W związku z przypadającym w czwartek, 25.07 wspomnieniem św. Krzysztofa –
patrona kierowców będziemy udzielać uroczystego błogosławieństwa kierowcom oraz ich
samochodom i innym pojazdom mechanicznym w przyszłą niedzielę (21.07).
8. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do
kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie o umożliwienie ich dzieciom spełnienie
praktyk religijnych, a szczególnie udziału w niedzielnej Mszy św.
9. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
10. Kolejny Parafialny Rajd Rowerowy odbędzie się 28 lipca. Tym razem do Chudowa
i Bujakowa.
11. Paraf. pielgrzymka w Bieszczady odbędzie się 5 i 6 października. Koszt 275 zł. Zapisy
i zaliczka przy furcie.
12. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01-1.02.2020 r.)
Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na stronie internetowej.
13. Nauki wraz z dniem skupienia dla narzeczonych odbędą się w naszej parafii od 24 -27
lipca br. Zapisy jeszcze do jutra.
14. 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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XV Niedziela Zwykła – 14.07
W int. Jana z ok. 79. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Za + Stanisława JANIK w 8. rocz. śm.
W int. uczestników warsztatów terapii zajęciowej na rzecz niepełnosprawnych SPES,
rodziców i pracowników.
W int. Józefa i Janiny LOSKOT z ok. 50. rocz. śl., z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
Za + Jana POSTAWA – int. od syna Marka z rodziną.
Poniedziałek – wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK – 15.07
Za ++ Rufina RZUCHOŃ, żonę Zofię, syna Grzegorza i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Rozalii SZENDZIELORZ z ok. 90. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych. TD
Wtorek – wspomnienie NMP z Góry Karmel – 16.07
W int. naszej Ojczyzny.
Za + Adriana BUŁAWĘ – int. od cioci Ewy z rodziną.
Przez wstaw. NMP z Góry Karmel w int. przyjmujących Szkaplerz Karmelitański.
Za + mamę Marię w 7. rocz. śm.
Środa – 17.07
Za + Adriana BUŁAWĘ – int. od wujka Andrzeja z rodziną.
Za + Adriana BUŁAWĘ – int. od koleżanek i kolegów z pracy.
Czwartek – wspom. św. Szymona z Lipnicy, prezb. – 18.07
Za + Adriana BUŁAWĘ – int. od cioci Janiny z rodziną.
Za + Józefa GRABIEC – int. od rodziny z Wilanowic.
Piątek – 19.07
Za + Adriana BUŁAWĘ – int. od Firmy „Cytroban”
W int. Teresy RURAŃSKIEJ z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych Patronów. TD
Sobota – 20.07
Za + Andrzeja GOŁĘBIOWSKIEGO – int. od rodziny z Rzeszowa.
Za ++ Annę STAWINOGA, syna Piotra i Halinę.
XVI Niedziela Zwykła – 21.07
Za + Andrzeja GOŁĘBIOWSKIEGO – int. od cioci Zofii z rodziną z Połomi.
Za ++ Franciszka i Ignacego TOMALA, rodziców i rodzeństwo.
W int. Anny i Kazimierza SZYMANIAK z ok. 1. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Po Mszy św. chrzest: Antonina Grociak

17.00 Za ++ Stefana PANASIUKA, rodziców i rodzeństwo.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Alojzego WALTERA (od 2 – 31.07.2019)
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)

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 10,25-37)
Dialog zbawienia
Zbawienie to nie tylko sprawa własna ludzi albo tylko zależna od Boga. To
rzeczywistość, która tworzy się w spotkaniu Bożego daru z wolną wolą
człowieka. To toczący się codziennie dialog Boga i człowieka na temat
zbawienia. Bóg mówi: – Kochaj całym sercem, kochaj jak siebie samego. Człowiek pyta: –
Kogo mam kochać? Bóg mówi: – Wszystkich, których spotkasz na swojej drodze. Wszystkich
bez wyjątku, bo chodzi przecież o osiągnięcie zbawienia, a ku temu nie ma innej drogi niż
całkowita miłość. Jezus, który z troską pochyla się nad wszystkimi „wpółumarłymi”, zachęca
dziś na nowo do odpowiedzi czynem. Widząc potrzebę miłości, należy działać, a nie pytać, czy
temu lub tamtemu człowiekowi warto okazać miłosierdzie. Zbawienie to logika Bożej miłości,
która pochyla się nad każdym. On postawił mnie tam, gdzie jestem, nie po to, abym wzbudzał
pytania, lecz był odpowiedzią.
Wdzięczny jestem, Panie Boże, że w swoim Synu obdarzyłeś mnie pełnią swojej miłości. Daj mi
odwagę i wytrwałość w jej przyjmowaniu, abym moimi czynami okazywał ją tym, którzy tego
potrzebują.
ks. Janusz Lekan
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM

polecić."

Czytajmy „Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary
„Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę stuleci
wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego. Ja sam mogłem
przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu, przygotowane na życzenie
zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki, które chciałbym wszystkim wam
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

KKK 715 Teksty prorockie dotyczące wprost zesłania Ducha Świętego są wyroczniami, przez
które Bóg mówi do serca swego ludu językiem obietnicy, z akcentami "miłości i wierności"
(Por. Ez 11, 19; 36, 25-28; 37, 1-14; Jr 31, 31-34; Jl 3, 1-5); ich wypełnienie ogłosi Piotr
w poranek Pięćdziesiątnicy (Por. Dz 2, 17-21). Według tych obietnic, w "czasach ostatecznych"
Duch Pana odnowi serca ludzi, wypisując w nich nowe prawo; On zgromadzi i pojedna
rozproszone i podzielone narody; przekształci pierwsze stworzenie i Bóg zamieszka w nim
razem z ludźmi w pokoju.
DUCH ŚWIĘTY
„W Wieczerniku tenże Duch znowu zstąpił na Nią, aby własnym przykładem pobudzała
Apostołów do skupienia, wytrwałości i modlitwy – pisze ks. Sopoćko, by mogła się stać Matką
naszej wiary.”
http://sopocko.pl/
Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. (6)
13 lipca 1917 - trzecie objawienie się Matki Bożej (2)
Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u Niej pomocy,
a Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas:
- „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby
je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego
Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed
piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża
się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie
pontyfikatu Piusa Xl rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane
światło (ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 25 stycznia 1938
roku w całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała je wciąż za znak obiecany z nieba),

wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie,
będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego.
Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu
i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione,
Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne
nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec
Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje
Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez
pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary
itd. Tego nie mówcie nikomu; Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie
różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj
nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".
Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam:
- „Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej?"
- „Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej".
I jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła w nieskończonej odległości firmamentu.
/c.d. w następnych numerach/
Na podst. Wspomnień Siostry Łucji. Tekst zatwierdzony przez
Biskupa diecezji Leiria. Fatima, grudzień 2002 http://www.sekretariatfatimski.pl/

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

18 czerwca br. minęło 50 lat, odkąd o. dr Ambroży Szajda wieloletni wykładowca łaciny i greki we franciszkańskim
seminarium w Katowicach - Panewnikach i w diecezjalnym
seminarium w Katowicach - otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk ks. bp. Herberta Bednorza w franciszkańskim kościele
pw. św. Józefa Robotnika w Rybniku. W niedzielę,
30 czerwca we wspólnocie parafialnej i zakonnej w Starych
Panewnikach, gdzie Dostojny Jubilat przebywa i posługuje
już ponad 30 lat, dziękowano za dar kapłaństwa
o. Ambrożego. Mszę św., której przewodniczył proboszcz
o. Serafin, Jubilat o. Ambroży sprawował w swojej intencji,
kazanie wygłosił o. Rajmund, a do radosnego dziękczynienia
włączył się także o. dr August, wikariusz prowincji zakonnej i rektor seminarium franciszkańskiego
z Panewnik oraz br. Ananiel z Rybnika. Dostojnemu Jubilatowi MULTOS ANNOS.

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- Kaziu, ależ ty jesteś do mnie podobny!
- To nic, ciociu. Chłopcy nie muszą być
piękni…
***

Dziecko w żaden sposób nie chce zasnąć.
Matka zwraca się do męża:
- Może mam mu coś zaśpiewać?
- Dlaczego od razu tak – odpowiada mąż. –
Spróbuj najpierw po dobroci!

