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XXI Niedziela Zwykła – „Będę Cię sławił, Panie z całego serca”
Słowo Boże: Iz 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20

Niejednokrotnie zastanawiamy się, skąd biorą się
w ludziach zdolności, wiedza, mądrość, siła do pokonywania
trudności. Określamy te cechy przeważnie jako siłę charakteru,
potrzebę działania, chęć udzielania pomocy w razie potrzeby.
Czy rozumujemy prawidłowo? Czy odczytujemy właściwie znaki
nam dane? (…).
W Ewangelii słyszymy o powołaniu do władzy Piotra. Wspólne przebywanie Piotra z Panem rozwinęło w jego sercu wyczucie tego, kim faktycznie jest Jezus. Widział, że
Pan jest inny niż wszyscy. Nie kto inny, ale właśnie Piotr otrzymał z wysoka oświecenie
i natchnienie, toteż właśnie on wyznał wiarę w imieniu Dwunastu. Słowa Piotra „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego” spowodowały, że Jezus odkrył przed nim, jaką rolę spełni
w Jego planie budowy Kościoła.
Piotr przyjmuje tę misję dobrowolnie i bez zastrzeżeń. Pragnie wypełnić wolę Mistrza we
wszystkim, co przyczyni się do budowy i wzrostu tego królestwa. Posługa Piotra i działalność apostołów przeniesiona w nasze czasy rozszerza poniekąd odpowiedzialność na
każdego z nas, w naszym kręgu życia i działalności. To my powinniśmy być opokami, na
których Pan Jezus buduje Kościół w naszym pokoleniu. Piotr Blachowski
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są
rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30 spotkanie rodziców dzieci komunijnych
3. W środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego.
Wszelkie wpłaty na konto parafialne są mile widziane.
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001

Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
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4. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
5. Spowiedź św. w tym tygodniu: na ogół 30 min. przed Mszą św.,
w piątek: 16.30 – 17.55, a w sobotę wieczorem: 16.30 – 17.30.
Z racji zbliżającego się rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego, zachęcam do
przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania szczególnie dzieci, młodzież i ich rodziców.
6. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej.
7. Kolekta: 23 i 30 sierpnia - na potrzeby parafialne.
Zbiórka: 16 i 23 sierpnia – wsparcie materialne dla ofiar eksplozji w Bejrucie.
8. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pracowały w minionym tygodniu
w kościele, wokół kościoła i na budowie Domu Parafialnego. Szczególne podziękowania
niech przyjmą: Gerard i Teresa Wicher, Agnieszka i Andrzej Jania,
Bernard Smiatek, Adam i Rita Ficek, Jan Duczek, Hubert Sznajder i Damian Małek.
9. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.
10. W Domu Parafialnym uruchomiono kotłownię i trwa wygrzewanie posadzki.
Dziękuję osobom z Rejonu 45 (Przyjacół Sch. 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 27, 29, 33)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic
Fabryczna 1/1, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5,
23 –29 sierpnia
46.
3/6, 5/1, 5/2, 5/3. 5/4, 6/1, 6/2,
7/1, 7/2, 7/3, 7/4.
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00)
30 – 5 września

1(2).

Górna: 1, 3, 5, 7, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.

Kalendarium na wrzesień:
3. – Pierwszy czwartek miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią świętą od godz. 8.00.
Godzina Święta od godz. 17.00
4. – Pierwszy piątek miesiąca.
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego o godz. 16.30
5. – Pierwsza sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Maryi Panny o godz. 8.00
6. – Pierwsza Komunia św. o godz. 11.00. Inne Msze św.: 8.00 i 9.15
12. – obchody kalwaryjskie na Górze Św. Anny
13. – dożynki parafialne (podziękowanie Bogu za plony) o godz. 9.15
13. – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja) o godz. 19.00
19. – bierzmowanie w kościele NSPJ
23. – dzień ku czci św. o. Pio. Msza św. o godz. 8.00.
Na wesoło: Jasio pyta się nauczyciela:
- Co mi pan napisał pod moim wypracowaniem, bo nie mogę przeczytać?
- Napisałem „Pisz wyraźniej”.
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Złota myśl tygodnia: „Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to więcej nic.
W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni”. (Andrzej Tylczyński)

M.: 18.00 – za + ks. prałata Franciszka Duszę.
XXI Niedziela Zwykła – 23 VIII 2020 r.
Odpust w Parafii Kamień Śl.
7.30 – 7.55: spowiedź św.
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.00 – za parafian.

6.55 - Modlitwa do św. Józefa

kapłanów i siostry zakonne, o powołania do służby Bożej z naszej parafii,
w intencji DDM „Oremus” (modlitwa w intencji kapłanów).

M.: 18.00 – za + żonę, mamę i babcię Ernę Szampera (w 1. r. śmierci).
Piątek (28. VIII) – św. Augustyna, bpa i doktora Kościoła

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)
*16.30 – 17.55 – spowiedź św. dzieci, młodzieży i ich rodziców

(TD)

M.: 18.00 – za + ojca Augustyna Brülla,
++ rodziców Leokadię i Franciszka Jakubowiczów.
Sobota (29. VIII) – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
M.: *14.00 – w int. Anny i Józefa Bieniek (z okazji 50. r. ślubu)
oraz w int. Anny i Andreasa Bieniek (z okazji 25. r. ślubu)
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. (TD)
*16.30 – 17.30: spowiedź św. dzieci , młodzieży ich rodziców
17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy)
17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za + męża Franciszka Staś, ++ rodziców Jana i Annę Staś,
++ rodzeństwo i dusze w cz. cierpiące.
XXII Niedziela Zwykła – 30 VIII 2020 r.
7.30 – 7.55: spowiedź św.
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

Poniedziałek (24. VIII) – św. Bartłomieja Apostoła
6.30 – różaniec i spowiedź św.

17.30 – różaniec i spowiedź św.

6.30 – różaniec i spowiedź św.

17.30 – różaniec : za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,

11) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda
12) za ++ rodziców Stefanię i Jana oraz + męża Franciszka
13) za + męża i ojca Leona, ++ rodziców Wicher i Wocka oraz ++ z pokrewieństwa
14) o ulgę w cierpieniu w pewnej intencji
15) o Boże błog. dla rodzin Katarzyny i Rafała oraz Magdaleny i Pawła
16) o pomyślny przebieg operacji dla Oli
17) o dar życia wiecznego dla cioci Agnieszki
18) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach).
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

Wtorek (25. VIII) – dzień powszedni

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Alfreda Dyr, Annę i Jerzego Malkusz,
++ z rodzin Dyr, Malkusz, Ojciec, Kaizik i dusze w cz. cierpiące.
Środa (26. VIII) – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

M.: 18.00 – w int. Róży Placzek (z ok. 97. r. urodzin)
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. (TD)
Czwartek (27. VIII) – św. Moniki

1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc.
2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę,
ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca, s. Anzelmę Cebula,
s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch
3) w int. 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, za uchodźców i prześladowanych za wiarę
7) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
8) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
9) w intencji Libańczyków, a szczególnie mieszkańców Bejrutu
10) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących w niebezpieczeństwie
śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, za rządzących i wszystkie służby
zaangażowane w działania związane z nadzwyczajną sytuacją w kraju

M.: *7.00 – do Bożej Opatrzności w int. Jana Dygi (z ok. 65. r. ur.)
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

Nr

17.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 8.00 – (Msza św. w intencjach zbiorowych):

M: 10.30 – w int. Ruth Kubilas (z okazji 60. r. ur.), z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny.
15.00 – nieszpory niedzielne.
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(TD)

M.: 8.00 – za ++ rodziców Adelajdę i Karola Bachem,
++ dziadków Bachem i Jucha oraz ++ z pokrewieństwa.
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Mieczysława Wolskiego i + siostrę Dorotę (od chrześnicy Violetty).

15.00 – nieszpory niedzielne.

