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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dziś łączymy się duchowo z Pielgrzymami wracającymi na rowerach z Jasnej Góry.
O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich oraz sympatyków o g. 14.30.
Dziś pielgrzymka do sanktuarium NMP w Pszowie.
W przyszłą niedzielę w katedrze spotykają się Dzieci Maryi na swoim Dniu Wspólnoty.
W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła
i klasztoru. W ubiegłym miesiącu z kolekty na ten cel przeznaczono 3363 zł.
Również w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. o. Ulryk, wikariusz parafialny będzie
udzielał prymicyjnego błogosławieństwa.
Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się IX Tydzień Wychowania (15 – 21 IX) pod hasłem

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38)
8. W czwartek uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji.
9. Dzień Fatimski będziemy przeżywać w piątek. Zapraszamy w tym dniu na pokutne
nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30, Mszę św. w intencji zbiorowej (intencje można
składać przy furcie lub w dniu fatimskim do koszyka pod chórem), a także na nabożeństwo
fatimskie połączone z procesją światła na placu kościelnym. Prosimy o przyniesienie świec.
10. W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszach św. poświęcimy krzyże
przyniesione przez wiernych. Zachęcamy do przyozdobienia krzyży przydrożnych.
11. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się w życie parafii poprzez udział
w parafialnych wspólnotach. Terminarz spotkań grup znajduje się w gablotce i na stronie
internetowej parafii.
12. Spotkanie rodziców dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do Wczesnej
Komunii św. odbędzie się we wtorek o godz. 19.00.
13. Próby Parf. Chóru „Pokój i dobro” zostały przeniesione na środę po Mszy św. o 18.00.
14. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej proszone są o uregulowanie
zaliczki w wysokości100 $.
15. Trwają zapisy na autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę 9 listopada. Msza św. w intencji
naszej Parafii z zawierzeniem Maryi duszpasterzy i wszystkich Parafian odbędzie się
w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 14.00.
16. Intencje na przyszły rok można zamawiać przy furcie klasztornej.
17. Archidiecezjalna pielgrzymka bierzmowańców do katedry 21 września. Młodzież, która
w tym roku otrzymała sakrament bierzmowania zgłasza swój udział w pielgrzymce dzisiaj
i w następną niedzielę po Mszach św.
18. Zwracamy się z prośbą do Parafian, którzy posiadają w domu niepotrzebne wyroby
jubilerskie, niekompletną lub zepsutą biżuterię, aby przeznaczyli je na odnowienie
paramentów – naczyń liturgicznych używanych w naszym kościele oraz relikwiarza św.
Antoniego. Złoty złom można przynosić do końca października.
19. Osoby chętne do pomocy starszym oraz ich rodzinom w sprzątaniu mieszkania mogą zgłosić
się u o. Proboszcza.

20. W tym miesiącu jest jeszcze kilka intencji wolnych.
21. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W ostatnim czasie odeszła do Pana nasza parafianka śp. Wanda CIERPIOŁ z ul. Bałtyckiej,
przeżyła 91 lat. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

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. 8.09–15.09.2019
XXIII Niedziela Zwykła – Narodzenie NMP – 8.09
7.00 W int. rodziny SORNEK z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
8.30 Za + Pawła KOSIECKIEGO – int. od brata Romana z rodziną.
10.00 Za + Bronisławę GĘBSKĄ – int. od rodzin GOŁDYŃ i STĘPNIEWSKICH.
11.30 W intencji Parafian.
11.30 Za + Józefa KEMPSKIEGO we wspomn. ur.
TD
13.00 W int. Janiny i Piotra SŁOTA z ok. 60. rocz. śl.
17.00 Za ++ Gertrudę GOCZOL, syna Gintra i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek – wspom. bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ – 9.09
7.00 Za ++ Marię i Leona WAŁKIEWICZ oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Pawła KOSIECKIEGO – int. od sąsiadów.
Wtorek – 10.09
7.00 Za ++ Rufina i Łucję BAŃCZYK.
18.00 Za + Pawła KOSIECKIEGO – int. od FZŚ.
Środa – 11.09
7.00 Za + Helenę SZUSTER
18.00 Za + Irenę PISZCZEK – int. od Adriany, Marka i syna Emanuela.
Czwartek – uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji – 12.09
7.00 Za + Wandę CIERPIOŁ – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00 Za + Irenę PISZCZEK – int. od Eweliny i Przemysława SIDZINÓW z dziećmi.
Piątek – wspom. św. Jana Chryzostoma, bpa i dK – Dzień Fatimski – 13.09
7.00 Za ++ Walentynę, Maksymiliana i Franciszka KRAJCZOK oraz męża Wiktora
KEMPSKIEGO.
17.00 Za wstaw. Matki Bożej Fatimskiej, św. Jana Pawła II, św. Hiacynty i św.
Franciszka z Fatimy w intencji zbiorowej.
Sobota – 14.09
7.00 Za + Irenę PISZCZEK – int. od Stanisławy i Bronisława KOŹBIAŁ.
18.00 Za + ks. infułata Zenona JANYSZEK.
XXIV Niedziela Zwykła – NMP Bolesnej – 15.09
7.00
8.30 W int. Ireny KLIMCZAK z ok. 60. r. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
10.00 Za ++ Jadwigę STARAK, Zdzisława i rodziców DOMARECKICH oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
11.30 Za + Wiesława MOKRZYCKIEGO w 4. rocz. śm.
17.00 Za ++ Stanisławę i Wincentego WAWRZOS.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Henryka HAŁATA (od 1. do 30.09.2019)
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 14,25-33)
Warunki bycia uczniem Jezusa
Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc
być Jego uczniem, nie można stawiać Mu warunków. Jeśli jest prawdą, że Jezus
zaprasza każdego do grona swoich uczniów, to nie można zapominać, że jest
również prawdą to, że On stawia konkretne warunki bycia Jego uczniem. Czy w ten sposób
zabiera człowiekowi wolność? Wręcz przeciwnie. On wyzwala z relacji lub przywiązań, które
mogą zniewolić do tego stopnia, że Bóg nie będzie w życiu najważniejszy. Jeśli całe serce jest
dla Niego, to jest w nim również miejsce dla innych. Wtedy miłość jest zdrowa i rozwijająca.
Jeśli ktoś lub coś stanie się ważniejsze od Niego, człowiek marnuje swoje życie. Tylko Bóg
może dać życiu pełnię. Jest nią On sam tu, na ziemi, a przede wszystkim w wieczności.
Panie, chciałbym móc wyznać za Karolem de Foucauld: „Odkąd poznałem Boga, wiedziałem,
że nie mogę żyć jak tylko dla Niego”.
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 728 Jezus nie objawia w pełni Ducha Świętego, dopóki sam nie zostanie uwielbiony
przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Powoli jednak wskazuje na Niego, nauczając
tłumy, gdy objawia, że Jego Ciało będzie pokarmem na życie świata (Por. J 6,27.51.62-63).
Wskazuje Go Nikodemowi (Por. J 3,5-8), Samarytance (Por. J 4,10.14.23-24) i uczestnikom
Święta Namiotów (Por. J 7,37-39). Swoim uczniom mówi otwarcie o Duchu Świętym
w związku z modlitwą (Por. Łk 11,13) i świadectwem, które powinni dawać (Por. Mt 10,1920).
DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty to przedziwne tchnienie życia. To jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na
pustynię.
(Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński)
Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. (8)
V 13 września 1917 - piąte objawienie się Matki Bożej
13 września 1917. Kiedy zbliżyła się godzina, przeciskałam się z Hiacyntą i Franciszkiem
przez tłum ludzi, który nam ledwo pozwalał przejść. Ulice były pełne ludzi. Wszyscy chcieli
nas widzieć i rozmawiać z nami. Tam się jeden drugiego nie bał. Wiele osób, nawet zacne
panie i panowie przeciskali się przez tłum, który nas otaczał. Padali na kolana przed nami,

prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby. Inni, którzy nie mogli się do nas dostać,
wołali z daleka:
- „Na miłość Boską, proście Matkę Boską, żeby mi wyleczyła mego syna kalekę".
Ktoś inny wołał:
- „Niech wyleczy moje niewidome dziecko". A znowu
inny:
- „A moje jest głuche". I znowu inny:
- „Niech mi przyprowadzi z wojny do domu mego męża
i mego syna".
- „Niech mi nawróci grzesznika".
- „Niech mnie uzdrowi z gruźlicy" itd.
Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości, niektórzy
krzyczeli z drzew, inni z muru, na którym siedzieli, aby
nas zobaczyć, gdy przechodziliśmy. Jednym obiecując spełnienie ich życzeń, innym podając
rękę, aby mogli się podnieść z ziemi, mogliśmy się dalej posuwać dzięki kilku mężczyznom,
którzy nam torowali drogę przez tłum.
Kiedy teraz czytam w Nowym Testamencie o tych cudownych scenach, które się zdarzały
w Palestynie, kiedy Pan Jezus przechodził, przypominam sobie te, które jako dziecko mogłam
przeżyć na ścieżkach i ulicach z Aljustrel do Fatimy do Cova da Iria. Dziękuję Bogu i ofiaruję
Mu wiarę naszego dobrego ludu portugalskiego.
Myślę, że jeżeli ci ludzie na kolana padali przed trojgiem biednych dzieci, jedynie dlatego, że
z miłosierdzia Bożego doznały łaski rozmawiania z Matką Boską, to co by dopiero robili,
gdyby widzieli przed sobą samego Jezusa Chrystusa? Więc dobrze, ale to wszystko do tego nie
należy. Było to raczej poślizgnięcie się pióra w tym kierunku, do którego właściwie nie
zmierzałam. Cierpliwości, znowu coś zbędnego! Nie usuwam jej jednak, aby nie niszczyć
zeszytu.
Doszliśmy wreszcie do Cova da Iria koło dębu skalnego i zaczęliśmy odmawiać różaniec
z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła i następnie Naszą Panią nad dębem
skalnym.
- „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku
przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem
Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce,
żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia".
- „Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy: o uzdrowienie pewnego chorego i jednego
głuchoniemego".
- „Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli".
I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle.
/c.d. w następnych numerach/
Na podst. Wspomnień Siostry Łucji. Tekst zatwierdzony przez
Biskupa diecezji Leiria. Fatima, grudzień 2002

http://www.sekretariatfatimski.pl/

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Lekarz do pacjenta:
- Dlaczego się pan tak długo nie pokazywał?
- Bo byłem chory.
***
Fryzjer do klienta:
- Pańskie włosy zaczynają siwieć.
- Nic dziwnego. Przy pańskim tempie strzyżenia…

