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P r o g r a m  d u s z p a s t e r s k i  n a  2 0 1 9  r . :  „ W  m o c y  D u c h  Ś w i ę t e g o ”  
 

XX Niedziela Zwykła – „Chrześcijanin „ochrzczony” w Duchu Świętym 
doświadcza Bożej miłości”. 

 

Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być 
nieustannie podtrzymywany i podsycany. Pewną analogię 
możemy zobaczyć w ogniu olimpijskim, który jest wzniecany 
przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery 
w starożytnej Olimpii na Peloponezie. Stamtąd sztafeta 
olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biega-

czom. Tradycja zapalania ognia sięga Igrzysk z 1928 roku, a jego przenoszenia w szta-
fecie – 1936 roku. Na koniec ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-
gospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, 
który płonie przez cały czas trwania zawodów. 
Płomień ognia olimpijskiego może zgasnąć, jak zdarzyło się to trzykrotnie wyniku obe-
rwania chmury czy problemów technicznych. Podobne niebezpieczeństwo grozi płomie-
niowi wiary, który może zmniejszyć swoją intensywność lub zupełnie zagasnąć pod 
wpływem trudnych wydarzeń życiowych czy własnych zaniedbań, które mają wpływa na 
osłabienie wiary. 
Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania wymagań sobie i innym. Wzorem jest 
dla nas Syn Boży, który jako największe kryterium pozostawił nam miłość do końca. 
Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem, by zapalać miłością spo-
tkanych po wyjściu z kościoła ludzi. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy każdego dnia 
będziemy pogłębiali naszą osobistą więź z Jezusem.    ks. Leszek Smoliński 

 
 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :   
 

1. Dzisiaj w parafii Kamień Śląski odpust.  
2. W naszym kościele nieszpory niedzielne o godz. 15.00. 
3. W piątek dzień ku czci św. o. Pio. O godz. 17.30 – różaniec, o 18.00 Msza św. 
4. Spowiedź św.: 30 min. przed Mszą św., a w sobotę 17.00 – 17.30.  

5. Kolekty: 18 i 25 sierpnia – na potrzeby parafii. 
                                     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
6. W poniedziałek gościliśmy pielgrzymów z rejonu Niemodlina i Otmuchowa. Była to 

grupa ok. 130 osób. W imieniu pielgrzymów, składam Wam, kochani parafianie, ser-
deczne podziękowanie za gościnność i serdeczność okazaną idącym na Jasną Górę.    

7. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom pracującym „przy kościele”.  
8.  Zapraszam chętnych do pracy fizycznej w ogrodzie za grotą (wyrywanie chwastów, 

koszenie trawy i przewożenie ziemi), we wtorek, od godz. 8.00 -10.30.  

 
 

9. Od 15 sierpnia w wybranych kinach można oglądać film pt.: „Tajemnica Ojca Pio”.  
To najnowsze, biograficzne dzieło o wielkim świętym.  
Gorąco zachęcamy wszystkich do wybrania się n a ten film. 
 

Na nowym parkingu, 1 września 2019r., w dniu podziękowania za żniwa 
w naszej dzielnicy, odbędzie się FESTYN POKOLEŃ, na który zapraszają: 

Stowarzyszenie Nasz Karłubiec, Zarząd Dzielnicy Karłubiec,  
Zarząd Koła DFK i Parafialna Rada Duszpasterska. 

W programie: 
15.00: występy dzieci, gry, konkursy, kawiarenka, grillowanie,  

                        loteria fantowa. 
16.00 – koncert Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A. 
17.30 – bawi zespół Spektrum. 
 

 
 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Rada jest darem, poprzez który Duch Świę-
ty daje naszemu sumieniu zdolność dokonania konkretnego wyboru w jedności z Bo-
giem, według logiki Jezusa i Jego Ewangelii. W ten sposób Duch Święty sprawia,  
że wzrastamy wewnętrznie, wzrastamy w sposób pozytywny, wzrastamy we wspólno-
cie, i pomaga nam nie ulegać egoizmowi i własnemu sposobowi widzenia spraw.  
Tak więc Duch pomaga nam wzrastać, a także żyć we wspólnocie. Zasadniczym wa-
runkiem, by zachować ten dar, jest modlitwa. Modlitwa jest bardzo ważna. Modlenie się 
modlitwami, które wszyscy znamy od dziecka, ale też modlenie się swoimi słowami, np.:  
«Panie, pomóż mi, poradź mi, co mam teraz robić?»” (Franciszek). 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
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11 – 17 sierpnia 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;     6, 8, 10, 12a, 14. 
Dziękuję osobom z Rejonu 33., które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
 Były to: Krystyna Szwugier, Teresa Cerman, Anna Koczula i Maria Natorska. 
Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

18 – 24 sierpnia 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 
25 – 31 sierpnia 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Wiele niepowodzeń w życiu wynika przez ludzi,  
                                 którzy nie zdawali  sobie sprawy z tego, jak byli blisko celu  
                                 i szybko się poddali”.  (Thomas Edison)  
Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Karol Skałecki 
 

M.: 18.00 – za + ojca Bernarda Gabrielczyk,  
          ++ rodziców Edeltraudę i Konrada Gajda, dziadków i ++ z pokrewieństwa. 
 

Odpust w Parafii Kamień Śl. 
 

XX Niedziela Zwykła – 18. VIII 2019 r.                                        

                            7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
 M.: 8.00 – za + ojca Jacka Gebauer, ++ dziadków Gertrudę i Pawła Gebauer,      
                  Martę i Ignacego Siemski, ++ z rodzin Gebauer, Siemski i Skóra. 
 
 
  

                            10.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Małgorzaty Kampka (z ok. 40. r. urodzin),  
       z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 
       

         15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
 

 

Poniedziałek (19. VIII) – dzień powszedni                            
 

M.: *7.00 – za parafian. 
 

 

Wtorek (20. VIII) – św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła 
M.: 18.00 – za + Ernesta Cebulę (8 – od Stanisława i Jolanty Stach).   

 

Środa (21. VIII) – św. Piusa X, papieża              
 

             6.55 – Litania do św. Józefa            
M.: *7.00 – za + Ernesta Cebulę (9 – od Ludwiki Joniec).              

 

 

Czwartek (22. VIII) – Najświętszej Maryi Panny Królowej 
                   

    17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli  
    i wychowawców,  za papieża Franciszka,  za bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
    za kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
    w intencji Diecezjalnego Dzieła   Modlitwy „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów).                   
 

M.: 18.00 – ………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 
 

 

Na wesoło: Ksiądz w małym kościółku miał problemy z datkami na tacę.  
                     Pewnej niedzieli obwieścił:  
- A teraz, zanim przejdę się z tacą, chciałbym poprosić, żeby osoba, która ukradła z kur-
nika kurczaki bratu Andrzejowi, powstrzymała się od dawania pieniędzy na ofiarę.  

Ksiądz przeszedł się po kościele z tacą i po raz pierwszy od wielu miesięcy 
wszyscy coś dali! 

Piątek (23. VIII) –  dzień ku czci św. o. Pio:   
             15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
             17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio 

M.: 18.00 – (Msza św.  w intencjach zbiorowych): 
 1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czaję i bpów pomocniczych 
 2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
         ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,   
         s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik 
 3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
 4) w intencji pracujących za granicą 
 5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji młodzieży z naszej parafii 
11) za parafian przebywających na wakacjach i urlopach  
12) w int. córki Katarzyny 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
 

 

Sobota (24. VIII) – św. Bartłomieja, Apostoła 
 

M.: 8.00 – za + Ernesta Cebulę (10 – od Jana i Lucyny Motak). 
 
 
 

    17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa  
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
         17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne        
M.: 18.00 – w int. nowożeńców Patrycji i Mariusza Macha i ich rodzin 
                  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
                  Za ++ z obu rodzin. 
 

 
 

XXI Niedziela Zwykła – 25. VIII 2019 r.                                        

                            7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
 M.: 8.00 – za ++ rodziców Wicher i Marcinek  
                  oraz ++ z pokrewieństwa. 
 
 
  

                            10.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Marii i Zygfryda Wacławek (z ok. 45. r. ślubu), z podz.  
           za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. (TD) 
       

         15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
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