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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Dziś także o godz. 15.00 kolejny Parafialny Rajd Rowerowy - do Chudowa i Bujakowa.
Następny odbędzie się w najbliższą sobotę do Tychów i Jezioro Paprocańskie. Zbiórka
o godz. 10.00.
3. W czwartek rozpoczyna się sierpień, miesiąc w którym wzywamy do trzeźwości
i abstynencji. Można się wpisywać do parafialnej księgi trzeźwości, wyłożonej pod chórem.
4. W piątek, 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny,
gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz” i „Zdrowaś
Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.
5. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą. Dzieci i młodzież zapraszamy
do spowiedzi w piątek od 17.30.
6. 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.
7. Odwiedziny chorych odbędą się w piątek od godz. 8.30. Chorych niezapisanych na stałej
liście prosimy zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
8. W I sobotę miesiąca o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr.
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca,
nabożeństwo w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie Żywego Różańca.
O 17.30 nabożeństwo różańcowe, Msza św. w porządku niedzielnym. Zapraszamy też na
Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o 21.00.
9. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się w niedzielę o godz. 14.30.
10.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.
11.We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
12. Pielgrzymka kobiet do Piekar Śl. odbędzie się 18 sierpnia.
13.Paraf. pielgrzymka w Bieszczady odbędzie się 5 i 6 października. Koszt 275 zł. Zapisy
i zaliczka przy furcie.
14. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01-1.02.2020 r.)
Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na stronie internetowej. Prosimy o uregulowanie zaliczki
do 15 sierpnia.

15. 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. 28.07 – 4.08.2019
XVII Niedziela Zwykła – 28.07
7.00 Za + Józefa GRABIEC – int. od siostry Wandzi.
8.30 W int. dziękczynnej za br. Lucjana.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 Za + Adelajdę BUJARSKĄ w rocz. śm.
Poniedziałek – wspomnienie św. Marty – 29.07
7.00 Za + Józefa GRABIEC – int. od siostry Marii z Kamienia.
18.00 Za + Mariana JANKOWSKIEGO – int. od przyjaciół ze Starych Panewnik.
18.00 Za + Pawła KOSIECKIEGO w 30. dniu po śm.
Wtorek – 30.07
7.00 Za + Ignacego BALCER, żonę Marię i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Przez wstawiennictwo św. Józefa i św. Antoniego w int. Praksedy PAŁASZ z ok. 70. r.
ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę Maryi i zdrowie. TD
Środa– wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb. – 31.07
7.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa w int. Janiny z ok. ur. z podz. za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze.
18.00 Za ++ Annę i Wiktora HAŚNIK.
I Czwartek miesiąca – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK – 1.08
7.00 Za + Pawła KOSIECKIEGO – int. od rodziny Baron.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 Za + Alfreda JURASZCZYK we wspomnienie 100. rocz. ur.
I Piątek miesiąca – święto Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula) –2.08
7.00 W int. dusz czyśćcowych.
18.00 Za + Helenę KUNERT – int. od rodzin ZAJĄC i KOLKA.
I Sobota miesiąca – 3.08
8.00 W int. wynagr. Niepokal. Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty. Żywego
Różańca.
18.00 Za + żonę Gerdę MAKOWSKĄ w 1. rocz. śm.
XVIII Niedziela Zwykła– 4.08
7.00 Za + Tima KORSKIEGO.
8.30 Za ++ Józefa SĘDZIAK w 10. rocz. śm., syna Władysława i rodziców.
11.30 W int. małżonków PORADA z ok. kolejnej rocz. śl. z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze bł. Boże, opiekę Marii i Świętych oraz zdrowie dla jubilatów, a także dla syna
Marka z rodziną i córki Ewy.
TD
17.00 Za ++ Bernarda KOZUBEK w 3. rocz. śm. i jego rodziców Hildegardę i Jerzego
KOZUBEK.
17.00 W int. Danuty i Michała KEMPSKICH z ok 25. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. TD
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)

Intencje modlitwy na sierpień 2019
Ewangelizacyjna: Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz
bardziej «laboratoriami humanizacji».
.Intencja własna: Za ludzi pogrążonych w różnorakich nałogach, aby trwając blisko Chrystusa
zapragnęli zmienić swoje życie oraz za bezrobotnych, by nie tracili nadziei, szukając
umocnienia u Maryi Wniebowziętej.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 11,1-13)
„Panie, naucz nas modlić się”
Wiara jest relacją osobową, czyli spotkaniem Boga z człowiekiem. Jej wzrost
zależy od stałości i jakości komunikacji z Bogiem. Jej wyrazem jest codzienna
modlitwa. Dziś Jezus przypomina, jak jest ona ważna. W modlitwie zawsze będę
uczniem. Nawet ucząc jej innych (np. dzieci), sam potrzebuję postawy pokornej otwartości. Po
raz kolejny proszę Jezusa, aby pomógł mi w dialogu z Bogiem. Jezus pokazuje mi trzy ścieżki
i zachęca, aby iść nimi wszystkimi. Na modlitwie mam prosić, w ten sposób wyrażam wiarę
w dobroć i wszechmoc Boga, który nigdy nie pozostawia mojej modlitwy niewysłuchanej. Na
modlitwie mam wreszcie kołatać, angażować w ten dialog całego siebie z całym swoim życiem.
W modlitwie Ojcze nasz to wszystko znajdę. Codziennie, bez wyjątku.
Bądź, Panie Jezu, moim nauczycielem modlitwy. Chcę wpatrywać się w Twoją zażyłą rozmowę
z Ojcem i codziennie Cię w tym naśladować. Proszę Cię o Twoją cierpliwość i posłuszeństwo
dla mojego serca.
ks. Janusz Lekan
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM
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
polecić."
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

KKK 716 Lud "ubogich" (Por. So 2, 3; Ps 22, 27; 34, 3; Iz 49, 13; 61, 1), pokorni i cisi, którzy
pełni ufności powierzają się tajemniczym zamysłom Bożym i oczekują nie ludzkiej, ale
mesjańskiej sprawiedliwości, jest wielkim dziełem ukrytego posłania Ducha Świętego,
przygotowującego w czasie obietnic przyjście Chrystusa. Głębia ich serca, oczyszczonego
i oświeconego przez Ducha Świętego, wyraża się w Psalmach. W tych ubogich Duch
przygotowuje Panu "lud doskonały" (Por. Łk 1, 17).
DUCH ŚWIĘTY
Kiedy słońce ukaże się temu, który do tej pory pozostawał w ciemnościach, to otrzymuje
światło dla swoich cielesnych oczu i wyraźnie widzi to, czego przedtem nie dostrzegał.
Podobnie i ten, który został uznany godnym daru Ducha Świętego, zostaje oświecony na
duszy i wyniesiony ponad to, co ludzkie, widzi to, co dotąd było mu nieznane.
(św. Cyryl Jerozolimski)

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Lipiec 2019

Rekolekcje wakacyjne Dzieci Maryi w Górkach Wielkich

4 sierpnia
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya
Pomódl się za swojego Proboszcza
Modlitwa jest dla duszy tym, czym dla ziemi jest deszcz. Choćbyście jak
najlepiej nawozili ziemię, choćbyście ją jak najstaranniej uprawiali –
wszystko to na nic się nie przyda, jeśli nie będzie deszczu.
Tak samo choćbyście spełniali jak najwięcej dobrych uczynków – jeśli
nie będziecie się często i dobrze modlili, nie osiągniecie zbawienia; bo
to modlitwa otwiera oczy duszy, przypomina jej własną nędzę, napawa
nieufnością do siebie i każe uciekać się do Boga. Bo pobożny
chrześcijanin całą ufność pokłada w Bogu, na siebie samego zbytnio
nie liczy.
Kazania proboszcza z Ars [fragm.]

18 sierpnia
pielgrzymka stanowa kobiet
do Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich.
Z naszej parafii wyruszy rowerowa pielgrzymka
kobiet o godz. 7.00.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Po urlopie spotykają się dwie przyjaciółki:
- Gdzie byłaś na wczasach?
- Nad morzem.
- A gdzie mieszkaliście?
- Bardzo blisko Belwederu.
- Ale przecież Belweder jest w Warszawie!
- To teraz już wiem, dlaczego mieliśmy tak
daleko do plaży!

***

- Niepokoję się o żonę…
- A co z nią jest?
- Z nią jest mój samochód!!!

