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Spotkanie
Wakacje są czasem odpoczynku, cza-

sem wytchnienia, nabrania sił do zmaga-
nia się z obowiązkami dnia codzienne-
go. Jednak wakacje powinny być rów-
nież czasem refleksji i zastanowieniem
się nad tym, dokąd zmierzam w pędzie
tego świata. Dzisiejszy świat nabrał ta-
kiego tempa, że trudno już na takie prze-
myślenia. Zatem czy stać
mnie było, jako dziecko
Boże, istota rozumna, stwo-
rzona przez Ojca zatrzymać
się w wirze tego świata i
zbliżyć się myślami i ser-
cem do Boga?

Spędzając wakacje w Por-
tugalii, jednym z miejsc, do
których dotarłam była Fa-
tima. Tam życie nabiera zu-
pełnie innego biegu. To wy-
jątkowe miejsce pozwala
człowiekowi wyrwać się ze
świata gwaru, miejskiego
tłoku i pogoni za złudnym
szczęściem. Można by było powiedzieć,
że autentycznie usiadłam z Jezusem i
Jego Matką na ławeczce, by pogadać jak
z ukochaną osobą. Wyruszając Drogą
Krzyżową (Via-Sacra), która wiodła
przez malowniczy gaj drzew oliwkowych
i figowców człowiek zatopiony w ciszy
przenosi się w czasy Łucji, Hiacynty i
Franciszka. Droga prowadziła do miej-
sca zamieszkania Pastuszków – do wio-
ski Aljustrel. To właśnie tam spotkaliśmy
się z zupełnie inną rzeczywistością. Tam
jakby czas zatrzymał się w latach życia

Świętych. To tam dało się odczuć ich
szczególną obecność. I to właśnie tam,
w wiosce Aliustrel spotkaliśmy pątnicz-
kę z Warszawy, która kończąc 40-dnio-
we pielgrzymowanie do Santiago de
Compostela przybyła do Matki Bożej Fa-
timskiej, by podziękować Jej za to, że
kroczyła drogą razem z nią. Jej świadec-

two poruszyło serce.
Opowiadając historię
swojego pielgrzymowa-
nia zwróciła uwagę na
bardzo ważną rzecz:
„Bez zaufania i poddania
się woli Bożej (jak uczy-
niła to Maryja) człowiek
nie jest w stanie istnieć i
funkcjonować w świe-
cie”. Jednak słowa, któ-
re usłyszałam na zakoń-
czenie spotkania do tej
pory wybrzmiewają w
mojej pamięci – „Jeśli
twoja droga jest trudna,

to znaczy, że idziesz w dobrym kierun-
ku”. Dlatego kochani niech nasza droga
w rozpoczynającym się nowym rok
szkolnym i duszpasterskim będzie drogą
pełnego zaufania Bogu. Pozwólmy Mu
działać w naszym życiu. Nie narzekaj-
my, że jest trudno i nie mamy czasu na
Mszę św., na lekturę Pisma Św. i modli-
twę oraz na zaangażowanie się w życie
parafii. Bez wysiłku nie ma sukcesów, a
przecież celem naszej wędrówki jest spo-
tkanie z Panem w królestwie niebieskim.

Bożena S.
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ucza, że każdy grzech ma podwójny
skutek. Co oznacza, że każdy zły czyn,
grzech przez nas popełniony potrzebuje
nie tylko przebaczenia Boga i człowie-
ka, wobec którego zawiniliśmy, ale rów-
nież wymaga poniesienia konsekwencji,
które grzech za sobą niesie. „Odpust jest
to darowanie przed Bogiem kary docze-
snej za grzechy, zgładzone już, co do
winy.  Dostępuje go chrześcijanin od-
powiednio usposobiony i pod pewnymi,
określonymi warunkami, za pośrednic-
twem Kościoła, który jako szafarz owo-
ców odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca
Chrystusa i świętych” (KKK1471-79).

Do uzyskania odpustu zupełnego wy-
magane są następujące warunki:

• wzbudzenie intencji uzyskania odpustu
• spowiedź sakramentalna
• komunia św.
• modlitwa w intencjach Ojca Święte-

go (to znaczy w intencji, jaką Ojciec Św.
wyznacza na każdy miesiąc, a nie w in-
tencji osoby Papieża)

• wykluczenie jakiegokolwiek przywią-
zania do grzechu, nawet lekkiego

• wykonanie czynności odpustowej (w
przypadku odpustu parafialnego jest to
nawiedzenie kościoła w święto jego pa-
trona).

Odpust całkowity lub cząstkowy moż-
na uzyskiwać za siebie, lub ofiarować go
za zmarłego, ale za nikogo z żyjących.

Historia odpustów parafialnych.
W pierwszych wiekach ze względu na

brak wolności religijnej chrześcijanie nie

budowali świątyń, lecz spotykali się w
domach. Od IV w. zaczynają pojawiać
się kościoły, często w miejscach męczeń-
skiej śmierci chrześcijan lub nad ich gro-
bami. Tam, gdzie istniał kult świętych,
zwłaszcza męczenników, troszczono się,
by w kościele znajdowały się relikwie
patrona lub założyciela danego zgroma-
dzenia. Dzień, w którym w liturgii wspo-
minano owego patrona, stawał się świę-
tem kościoła. Wraz z rozwojem nauki o
odpustach, dołączono możliwość zyska-
nia odpustu grzechów w dzień świętego
patrona. Podkreślano konieczność poku-
ty i nawrócenia, a przed uroczystością
odpustową organizowano specjalne przy-
gotowania, podczas których ważne miej-
sce zajmowała spowiedź. Z tego powo-
du uroczystość patronalną zaczęto nazy-
wać odpustem parafialnym.

Młodzież zapraszamy na spotkanie
formacyjne w ramach ruchu „Świa-
tło-Życie” w piątki o godz. 18.00.

Młodzież, która pragnie przystąpić
do Sakramentu Bierzmowania w
roku 2020 zapraszamy na pierwsze
spotkanie, które rozpoczniemy Mszą
św. w piątek o godz.18.00. Po Eucha-
rystii spotkanie formacyjne. Zapra-
szamy też całą młodzież naszej para-
fii na Msze św. młodzieżowe, którą
odprawiamy w I piątki miesiąca o
godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15
okazja do spowiedzi św.

D.M.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (02-08  WRZESIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (02.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Arkadiusza i Franciszkę w kol. r. śm., ++ braci: Jana

i Bolesława, + siostrę Marię, + szwagra Romana i + brata Jerzego
2/w intencji osób pielgrzymujących do sanktuarium MB Piekarskiej 18 sierpnia

WTOREK (03.09.2019 r.) - Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK

  7.00 1/za ++ rodziców: Irenę i Kazimierza Skrobisz, Stefanię i Stefana Orzeł
i wszystkich ++ z rodziny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w int. ks. Marcina Piaseckiego, dziękując Bogu za służbę w naszej wspólnocie

2/za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcików
3/za ++ rodziców: Stefana i Genowefę Nowaków, ++ księży: Euzebiusza

i Józefa Ciaciek oraz ++ dziadków z obu stron

ŚRODA (04.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/do Ducha św. o łaskę wiary w pewnej intencji
2/za + ojca Feliksa w kol. r. śm., + matkę Elżbietę, + siostrę Marię

oraz ++ krewnych i dusze w czyśćcu  cierpiące
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Józefa Błaszkiewicza w kol. r. śm.

2/za + siostrę Jadwigę w 22 r.śm.
18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (05.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + Adama Pieca w 6 r. śm.
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych  
18.00 1/w intencji ks. Leszka Flisa z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, prosząc

o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/w intencji służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

PIĄTEK (06.09.2019 r.) -Dzień powszedni

  7.00 - za ++ Irenę i Wacława, Monikę i  Stanisława, Annę i Wilhelma oraz + Henryka
  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. dla dzieci na rozp. Nowego Roku Szk.: za ++ Mariana i Zofię

Błachut, z prośbą o dar życia wiecznego

17.30 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w int.młodzieży na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i bierzmowańców

SOBOTA (07.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
16.00 - Msza św. Chrztów: Sobieszczańska Liliana, Sobieszczański Bruno, Biedrzycki

Jakub, Drożdżowski Adam, Appel Bianka, Majewski Leon oraz w I rocz. sakra-
mentu Chrztu: Pniak Piotr, Walkowiak Zachary, Hutek Mikołaj,

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji ofiarodawców i wykonawców witraży w kościele górnym

2/w intencji Parafian najdłużej mieszkających na Os. Tysiąclecia
3/za ++ rodziców: Franciszkę i Józefa Kurzacz i ++ dziadków z obu stron

z prośbą o radość życia wiecznego
4/w intencji Teresy Bodora w 80 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie, ze wspomnieniem jej + męża Ludwika

NIEDZIELA (08.09.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

  7.30 - w intencji Zofii, Macieja i Michała Bańczyków wraz z ich rodzinami oraz w intencji
ich matki, z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie

  9.30 - w intencji Jana z ok. 85 r. ur. z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i Boże błog. na dalsze lata życia (Te Deum)

11.00 - w intencji Krystyny i Józefa w 38 r. śl., z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. (Te Deum)

12.30 - Suma odpustowa: za Parafian
16..30 - Nieszpory odpustowe
17.00 - w intencji Wojciecha Knas z ok. 16 r. ur., z podziękowaniem za dotychcza-

sowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, dary Ducha św. w dalszym życiu
oraz w intencji rodziców i rodzeństwa

20.00 - za + matkę Teresę Sytyk
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

Imieniny koœcio³a - ODPUST PARAFIALNY
W niedzielę  8.09. obchodzimy w tym

roku nasz Odpust Parafialny. Na Śląsku,
zgodnie z tradycją, taki odpust jest okazją
do świętowania w gronie rodzinnym.
Przyjeżdżają krewni, są goście zaprosze-
ni na uroczysty świąteczny obiad, na
kawę i kołocz z posypką na podwieczo-
rek. Jest to czas radosny dla dzieci, bo
okazja zrobienia zakupów przy objazdo-
wych straganach, zawsze pełnych świe-
cidełek i rzeczy, których nie można ku-

pić w normalnym sklepie.  To tradycja,
którą warto kultywować, ale to tylko ze-
wnętrzna oprawa święta patronalnego
kościoła.

Istotą Odpustu Parafialnego jest fakt,
że z okazji święta Podwyższenia Krzy-
ża Świętego, można uzyskać odpust
zupełny.

Większość osób zna zasady, ale warto
je sobie przypomnieć.

Katechizm Kościoła Katolickiego po
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   (1 września 2019)

  1.Dzisiaj (01.09) Odpust Parafialny obchodzi wspólnota z Tysiąclecia Górne-
go. Nieszpory odputowe zostaną odprawione o godz. 16.15.

  2.W poniedziałek - 2 września - o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie duszpa-
sterskie dla katechetów i katechetek.

  3.Od poniedziałku (02.09) Kancelaria Parafialna będzie czynna:
poniedziałek 16.00-18.00; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
środa - nieczynna; czwartek - 16.00-18.00; piątek 16.00-18.00.

  4.Dekretem Ks. Arcybiskupa został odwołany z naszej parafii Ks. Marcin Piasecki. Ks
Marcin został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Aniołów
w Tychach-Wilkowyjach. Pragniemy podziękować Bogu za jego służbę w naszej
wspólnocie. Uczynimy to we wtorek (3.09), w czasie Mszy św. o godz. 18.00.

  5.W środę (4.09), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do MB Uzdro-
wienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa rozwa-
żymy konferencję nt. Nowa ewangelizacja w mocy Ducha św. Czuwanie modlitew-
ne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy wejściu do kościoła prosimy składać do
skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Na
nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  6.W czwartek (5.09) swoje urodziny obchodzi ks. Leszek Flis. Zapraszamy na
Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

  7.Osoby, które pragną redagować naszą gazetkę parafialną „Być Bliżej” zaprasza-
my na spotkanie Diakonii Słowa w piątek (6.09) po Mszy św. wieczornej.

  8.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.
12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeństwo. O godz. 18.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy,
zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  9.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. na rozpoczęcie
Nowego Roku Szkolnego. Wczasie Mszy św. poświęcimy nowe tornistry i podręcz-
niki szkolne Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz.
17.15 odprawimy nabożeństwo do NSPJ. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Kolekta
zbierana w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.

10.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

11. W sobotę (7.09) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

12.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego ko-
ścioła - na prace remontowe - ostatni witraż i Drogę Krzyżową w kościele
górnym. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 8 września.

13.W przyszłą niedzielę (08.09) obchodzimy nasz Odpust Parafialny. Rozpoczniemy
nasze świętowanie w sobotę (7.09) na Mszy św. o godz. 18.00, którą będzie celebro-
wał Ks. Biskup Marek Szkudło. Biskup poświęci nasze nowe witraże. Zapraszamy
wszystkich parafian i ofiarodawców na poświęcenie witraży. Zaś Słowo Boże odpu-
stowe wygłosi do nas ks. prof. Arkadiusz Wuwer. Sumę Odpustową odprawimy
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o godz. 12.30. W czasie Mszy św. będzie śpiewał Chór parafialny „Dei Patris”. Po każdej
Mszy św. będzie można ucałować relikwie Krzyża św. Zapraszamy na Nieszpory Odpu-
stowe, które odprawimy o godz. 16.30. W tym dniu w naszym kościele można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, komunia św., modli-
twa w intencjach Ojca św. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powsze-
dniego oraz pobożne odwiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.
W poniedziałek (9.09) o godz. 9.00 odprawimy Mszę św. na naszym Cmentarzu
Parafialnym za wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej.

14.W sobotę (7.09) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. za parafian najdłużej
mieszkających na naszym osiedlu.

15.Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Być bliżej”.
16.16 września rozpoczynamy pierwszą w naszej parafii edycję Kursu Alpha. Zaintere-

sowanych pogłębieniem wiary czy też szukających odpowiedzi na życiowe, ważne pyta-
nia zapraszamy do udziału w Kursie. Kurs to jedenaście cotygodniowych spotkań przy
stole z posiłkiem, wykładem i rozmową w małych grupach. Chętnych zapraszamy do
zapisywania się od 19 sierpnia poprzez stronę internetową parafii. Ilość miejsc jest ograni-
czona. Więcej informacji o kursie na stronie internetowej parafii.

17.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji.

22.06. – Po porannej Mszy św. grupa piel-
grzymów wraz z ks. Dawidem wyruszyła
szlakiem Orlich Gniazd do Matki Bożej Ja-
snogórskiej.  Każdy dzień pielgrzymowania
miał swój temat, który był przybliżany i roz-
ważany przez ks. Dawida. Pierwszy dzień to:
„Matka podarowana” (Mt 6, 24-34), drugi:
„Matka poda dłoń” (Łk 9, 18-24), trzeci:
„Matka Królowa” (Łk 1, 57-66; 80) i czwar-
ty: „ Matka prowadząca” (Mt 7, 6; 12-14).
Wspaniała, radosna atmosfera wypełniona
śpiewem, modlitwą, rozmowami, konferen-
cjami i Eucharystią sprawiły, że czas pielgrzy-
mowania na spotkanie z Matką na Jasnej Gó-
rze szybko minął.

W imieniu wszystkich pielgrzymów bardzo
dziękuję ks. Dawidowi za zorganizowanie i
przygotowanie pielgrzymki, podczas której
czuliśmy się jak JEDNA RODZINA!

25.06. – Do grupy pieszych pielgrzymów
dołączyła autokarowa pielgrzymka z naszej
parafii wraz z pozostałymi kapłanami. Wspól-
nie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej
oraz Mszy św. sprawowanej w intencji

Migawki z ¿ycia naszej parafii wszystkich parafian w kaplicy MB.
27.06. – Grupa parafian wraz z ks. Lesz-

kiem wyjechała do Rud Raciborskich, Raci-
borza i Rybnika Niewiadomia. Na pielgrzy-
mów czekało wiele atrakcyjnych niespodzia-
nek, za które w ich imieniu serdecznie dzię-
kuję ks. Leszkowi Flisowi.

01.07. - Dekretem ks. Arcybiskupa Wikto-
ra Skworca ks. Marcin Piasecki został powo-
łany na proboszcza w Parafii MB Królowej
Aniołów w Wilkowyjach. Uroczyste wpro-
wadzenie przez bp. Grzegorza Olszewskie-
go nastąpiło 7 lipca 2019 r.

18.08. – O godz. 5.30 ks. Dawid z grupą
pątniczek wyruszył do MB Piekarskiej. Bło-
gosławieństwa udzielił nam ks. Marek Wa-
chowiak. W lipcu i sierpniu trwały prace zwią-
zane z montażem kolejnych witraży. Rów-
nież członkowie Bractwa Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu trwali nieustannie przed
Panem, a i Odnowa w Duchu Św. spotykała
się w każdy poniedziałek na modlitwie. Dzię-
kujemy im za to, że otaczali swoją modlitwą
tych, którzy odpoczywali, aby czas urlopów
mógł być spędzony przez nas bezpiecznie.

Bożena S.
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