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1-2 sierpnia – ODPUST PORCJUNKULI;  

3 sierpnia – Msza św. za ofiarodawców, dobroczyńców  

i współpracowników parafii i klasztoru;   

5-7 sierpnia – Dni Odnowy Sakramentalnej; 

6 sierpnia – Przemienienie Pańskie – obchód chorych i starszych wiekiem parafian; 

13 sierpnia – Dzień Fatimski: nabożeństwo z procesją, Msza św., różaniec fatimski  

(MSZA ŚW. TYLKO WIECZOREM w tym dniu); 

14 sierpnia – wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego, nabożeństwo po Mszy wieczornej; 

15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP; 

18 sierpnia – Dzień Szensztacki (prosimy o przyniesienie kapliczek MB); 

17 sierpnia – UROCZ. ŚW. JACKA, PATRONA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  

– Dzień Imienin br. Hiacynta (Msza św. o godz. 8.00); 

20 sierpnia – Dzień Bożego Miłosierdzia: 8.00 Msza za zmarłych z rocznych wypominek,  

i Msza św. za czcicieli i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia;  

(MSZA ŚW. TYLKO RANO w tym dniu); 

25 sierpnia – (ostatnia środa miesiąca) – nabożeństwo do św. Józefa; 

26 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ MB CZĘSTOCHOWSKIEJ;  

W każdy czwartek (po Mszy wieczornej) – nabożeństwo do św. Franciszka o pokój; 

W każdy piątek (po porannej Mszy św.) – nabożeństwo Drogi Krzyżowej; 

W każdą sobotę (po porannej Mszy św.) – nabożeństwo do MB. 

Ostatni Weekend Sierpnia – pielgrzymka parafialna do świątyni Bożej Opatrzności,  

grobów: ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki,  

z noclegiem w Niepokalanowie . 
 

1-3 lipca – Dni Odnowy Sakramentalnej; 

2 lipca – obchód chorych i starszych wiekiem parafian; 

6 lipca – Msza św. za ofiarodawców, dobroczyńców  

i współpracowników parafii i klasztoru;   

13 lipca – Dzień Fatimski: nabożeństwo z procesją, Msza św., różaniec fatimski; 

16 lipca – Dzień Bożego Miłosierdzia: 8.00 Msza św. za zmarłych z rocznych wypominek, 

18.00 Msza św. za czcicieli i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia;  

18 lipca – Dzień Szensztacki (prosimy o przyniesienie kapliczek MB); 

25 lipca – poświęcenie pojazdów mechanicznych ku czci św. Krzysztofa i Jakuba; 

26 lipca – kościelny Dzień Ludzi Starszych, Msza św. o 8.00 w int. Babć i Dziadków  

z okazji wspomnienia ich patronów, św. Joachima i Anny, rodziców MNP; 

28 lipca – (ostatnia środa miesiąca) – nabożeństwo do św. Józefa; 

W każdy czwartek (po Mszy wieczornej) – nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na 

świecie i w ludzkich sercach; 

W każdy piątek po porannej Mszy św. – nabożeństwo Drogi Krzyżowej; 

W każdą sobotę po porannej Mszy św. – nabożeństwo do MB. 

Święcenia diakonatu i prezbiteratu w bazylice św. Ludwika IX w Katowicach Panewnikach,  

dnia 15 czerwca 2021 r. Zdjęcie na okładce oraz ze święceń Braci wykonała Agnieszka Wałach.  

.  
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Beatyfikacja Sługi Bożego ks. 

Jana Machy, śląskiego kapłana  

i męczennika, odbędzie się w so-

botę, 20 listopada br., w katedrze 

Chrystusa Króla w Katowicach. 

Nowy termin uroczystości zaapro-

bował Papież Franciszek. Mówi 

ks. Tomasz Wojtal, rzecznik ar-

chidiecezji katowickiej. 

Mszy św. beatyfikacyjnej będzie 

przewodniczył prefekt Kongregacji 

Spraw Kanonizacyjnych – kardyał 

Marcello Semeraro. 

„Beatyfikacja jest bez wątpienia 

bardzo ważnym wydarzeniem dla 

naszego Kościoła lokalnego. Cieszę 

się, że nasz Hanik zostanie ogło-

szony błogosławionym. Długo na to 

czekał, my zresztą także. Mam na-

dzieję, że to wydarzenie stanie się 

okazją do wzmocnienia wiary i oży-

wienia życia religijnego w naszej ar-

chidiecezji w tym niełatwym czasie 

wychodzenia z pandemii” – zazna-

cza abp Wiktor Skworc. 

Swojej radości nie ukrywa także 

ks. Damian Bednarski, postulator 

procesu beatyfikacyjnego. „Czas 

pandemii pokazał nam, że musimy 

uczyć się cierpliwości. Czekaliśmy 

więc cierpliwie na decyzję w spra-

wie daty beatyfikacji. Teraz prośmy 

Opatrzność, żebyśmy mogli bez 

przeszkód uczestniczyć w wyniesie-

niu na ołtarze męczennika z Gór-

nego Śląska – mówi ks. Bednarski. - 

Potrzebne nam są trwałe punkty od-

niesienia i wyraźne świadectwo 

tych, którzy oddali życie z miłości 

do Chrystusa. To może pomóc nam 

odnowić zapał wiary”, dodaje postu-

lator. 

Pierwotna data uroczystości za-

planowana na 17 października 2020 

roku musiała zostać odwołana  

i przeniesiona ze względu na nie-

pewną i dynamiczną sytuację zwią-

zaną z pandemią. Wprowadzone ob-

ostrzenia uniemożliwiały przepro-

wadzenie beatyfikacji w ogólnodo-

stępnej formie. Zależało nam, aby 

każdy chętny wierny mógł osobiście 

wziąć udziału w tej uroczystości. 

Na szczeblu diecezjalnym proces 

beatyfikacyjny ks. Jana Machy roz-

począł się w 2013 i trwał do 5 wrze-

śnia 2015 roku. Następnie doku-

mentacja została złożona w Kongre-

gacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 

marca 2016 akta sprawy zostały pu-

blicznie otwarte i rozpoczął się etap 

rzymski procesu beatyfikacyjnego. 

Dekret potwierdzający męczeństwo 

sługi Bożego ks. Jana Franciszka 

Machy, kapłana archidiecezji kato-

wickiej, Papież Franciszek zatwier-

dził 28 listopada 2019 roku. 

 

W poprzednich artykułach wspo-

minaliśmy, że Eucharystia jest nau-

czycielką życia małżeńskiego, na 

które składają się różne elementy 

dnia codziennego, a każda Euchary-

stia znajduje swoje przełożenie na 

wiele okoliczności codziennego życia 

małżonków. Spróbujmy zastanowić 

się nad praktycznym powiązaniem 

Eucharystii z naszym życiem co-

dziennym. Skupmy  naszą uwagę na 

obrzędach wstępnych i obrzędach 

zakończenia. Może uda nam się prze-

nieść te proste czynności z obrzędów 

wstępnych i zakończenia na naszą co-

dzienność. Postarajmy się znajdować 

analogie. Na obrzędy wstępne skła-

dają się: ucałowanie ołtarza przez 
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kapłana, znak krzyża  świętego, akt 

pokuty, hymn Chwała na wysokości 

Bogu, kolekta (modlitwa wypowia-

dana przez kapłana w imieniu wszyst-

kich zgromadzonych). W jaki sposób 

mogę odnieść to do rzeczywistości 

mojego codziennego życia? Czy ja 

całuję z szacunkiem moją żonę/mo-

jego męża, dzieci np. na koniec dnia? 

Czy zaczynam mój dzień pobożnym 

znakiem krzyża oddając go i wszyst-

kie sprawy Bogu? Czy potrafię prze-

prosić w ciągu dnia za małe rzeczy, 

niedopatrzenia? Czy staram się zau-

ważać te małe sprawy, za które powi-

nienem przeprosić? Czy nie tracę wy-

czucia taktu, wstydu, winy i kary bo 

to inni są winni, a nie ja? Czy staram 

się dostrzegać Boga działającego  

w moim życiu? Czy staram się zoba-

czyć wszystkie dary Boże, za które 

możemy wychwalać Boga? Jak wy-

gląda moja modlitwa nadającą kieru-

nek mojemu dniowi? Co nadaje kie-

runek mojej codzienności – może jest 

to przypadek, zbieg okoliczności? 

Czy zapraszam w modlitwie Boga  

w moją codzienność? Zastanówmy 

się, jak wygląda to w naszym życiu… 

Obrzędy zakończenia kończą Eucha-

rystię, ale nie kończą naszego życia 

wiarą. Wręcz przeciwnie – rozpoczy-

nają naszą „Mszę św. życia”, czyli 

życie Eucharystią na co dzień. Wśród 

obrzędów zakończenia wyodręb-

niamy błogosławieństwo i rozesłanie. 

 Błogosławieństwo ma nam 

uzmysłowić, że Jezus Chrystus 

obecny jest wśród nas i błogosławi 

nam przez ręce kapłana. 

 Na początku Mszy Świętej tak jak 

i na jej zakończenie towarzyszy nam 

znak Krzyża Świętego, który staje się 

klamrą spinającą Eucharystię, nasze 

spotkanie z Jezusem Chrystusem 

Zmartwychwstałym. Ojciec Kente-

nich bardzo mocno i wyraźnie pod-

kreśla znaczenie błogosławieństwa  

w życiu codziennym. W swojej kate-

chezie mówi następująco: 

„(…)Widzicie, istnieją stare, kato-

lickie sposoby, które stosowali tak 

często nasi dziadkowie; jest to błogo-

sławienie naszych dzieci i siebie na-

wzajem. Znam rodzinę, starszego, 

czcigodnego ojca, który właśnie to 

robi. Wszystkie jego dzieci wyjechały 

z domu i mieszkają w różnych 

krajach. Jest to jeden z tych ojców, 

którzy mało mówią, nie prawią dłu-

gich przemówień. Ale każdego wie-

czoru, zanim pójdzie spać, wychodzi 

przed drzwi i błogosławi swoje dzieci 

na cztery strony świata. Co to znaczy 

– błogosławić swoje dzieci? To jest 

prośba, by szatan odstąpił od nich,  

a kochany Bóg powinien na nowo zo-

stać ich Panem. Czy rozumiecie głę-

boką wiarę, która się za tym kryje? 

Tak więc, jeżeli teraz jedno z moich 

dorastających dzieci, z roku na rok 

broni się rękami i nogami przed moim 

wpływem, ciągle stawia mi opór, jest 

krnąbrne – i jeżeli z drugiej strony je-

stem zorientowany, co się dzieje w na-

szych czasach – to zastosuję nie tylko 

zwykłe środki pedagogiczne, żeby to 

przezwyciężyć, lecz także po cichu, 

niezauważalnie dla dziecka, będę je 

stale błogosławić, ze świadomością: 

idź precz, szatanie, od tego dziecka! 

To samo odnosi się do mnie, gdy ca-

łymi latami poddawany jestem cięż-

kim pokusom: również wtedy muszę 

liczyć się z wpływem szatana  Mogę 

wam zdradzić, że ja osobiście błogo-

sławię każdego ranka na wszystkie 

cztery strony świata i obejmuję tych 

wszystkich, których kochany Bóg do 

mnie przyprowadził (a więc wy nale-

życie również do nich). To znaczy, 

czynię to, by oddalić od nich diabelski 

wpływ. Nie trzeba wtedy dużo mówić, 

czyni się to tak po prostu (…). Nie 

wiem, jaki zwyczaj macie w domu. Ale 

jest taki dobry, prawdziwie katolicki 

zwyczaj, że rodzice zawsze błogosła-

wią swoje dzieci, zwłaszcza małe 

dzieci, przed pójściem spać. Powi-

nien to robić zwłaszcza ojciec. Oczy-

wiście musi to być robione z głęboką 

wiarą. Widzicie, kiedy dzieci są już 

większe, to najczęściej nie chcą, żeby 

robiono to tak zewnętrznie. Wtedy 

trzeba to zrobić po cichu. To samo 

możemy zrobić, jeżeli dzieci z nami 

nie ma, dajmy na to, studiują, wyje-

chały gdzieś. Jak łatwo każdego po-

błogosławić. W Niemczech mówi się: 

„daję mu błogosławieństwo”, nie-

prawdaż? Oznacza to, że bierze się 

wodę święconą i błogosławi się na 

wszystkie strony świata. A im bardziej 

robi się to w ukryciu, im mniej jest to 

widoczne, tym lepiej. Nie trzeba robić 

z tego podniosłej chwili. Czy widzicie, 

co to zakłada? Wymaga głębokiej 

wiary w rzeczywistość Boga i wiary  

w rzeczywistość szatana(…). Kapłań-

skie słowa rozesłania są pomostem do 

codziennego życia. „Idźcie i gło-

ście…; Idźcie i żyjcie tym czego do-

świadczyliście…” Chrystus pragnie 

w nas i poprzez nas iść do innych lu-

dzi: do naszych najbliższych, krew-

nych, znajomych, współpracowni-

ków. „Idźcie i głoście” czyli bądźcie 

ludźmi przynoszącymi błogosławień-

stwo. Zapoznajmy się ze słowami 

Ojca Kentenicha: ”Sądzę, że te słowa 

powinnyśmy i my dzisiaj usłyszeć: 

„Ite – idźcie...” Prędzej czy później 

każdy powróci na swój posterunek. 

Nie wiem, na jakim posterunku chce 

nas mieć Bóg, ale jednolite zlecenie 

posłannictwa dla wszystkich brzmi: 

„Idźcie, zapalajcie świat!” Świat na-

szego wnętrza, świat tych, którzy na-

zywają się szensztatowcami. Ale także 

każdy, kto się z nami spotka, musi od-

czuć coś z tego ognia, zauważyć coś  

z tego blasku. Każdy kto nas spotyka, 

musiałby doświadczyć spotkania  

z Bogiem” (20.04.1940). I na zakoń-

czenie jeszcze parę przykładów  

w jaki sposób mogę żyć Eucharystią 

na co dzień, w jaki sposób praktyko-

wać postawę Eucharystyczną w co-

dzienności. Mogę to robić poprzez: 

wsłuchiwanie się w drugiego czło-

wieka, bycie darem dla innych, po-

święcanie dla nich swego czasu, sił, 

troskę o jedność, zgodę w rodzinie, 

uwielbienie Boga, okazywanie 

wdzięczności Bogu i ludziom,  wno-

szenie pokoju, pojednania, przeba-

czenia, błogosławieństwa, życzliwo-

ści, dostrzegania w innych dobra. 

Możliwości mamy wiele.  Starajmy 

się, aby Msza Święta nie stała się 

zwykłym przyzwyczajeniem, ale była 

dla nas ciągłym uobecnianiem męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 

  

/BTK/   
 

Źródła: 1. S.M.Eleonora Dzi-

miera:”Znaczenie Eucharystii dla formacji 

życia rodzinnego i małżeńskiego”; 2. S.M. 

Virginia, S.M. Edyta: ”Konspekt forma-

cyjny: Eucharystia - Obrzędy Zakończe-

nia”. 3. Ojciec Józef Kentenich: „ W ponie-

działek wieczorem.. Rozmowy z Rodzinami, 

z Bogiem w codzienności - Katecheza nr 3 

str. 66”. 



 

str. 6 

 

  

    



 

str. 7 

 

  



 

str. 8 

 

     Gdybyśmy funkcjonowali bez 

odpoczynku to nasze działania sta-

łyby się mniej efektywne, a orga-

nizm nie miałby czasu na regene-

rację. Sen i wolne weekendy to 

zbyt mały, aby móc odpowiednio 

wypocząć. Nie od dziś wiadomo, 

że człowiek wypoczęty lepiej pra-

cuje, jest bardziej otwarty na kon-

takty z innymi i na rozwój osobi-

sty. Poza odpoczynkiem od pracy 

fizycznej każdy potrzebuje też re-

laksu psychicznego, gdyż za-

chwianie kondycji psychicznej 

może mieć poważniejsze skutki 

niż osłabienie formy fizycznej. 

Można odpoczywać w różny spo-

sób, a mianowicie: korzystając  

z wolnych dni, dłuższych weeken-

dów, ale głównie wykorzystując 

czas do maksimum z przysługują-

cego nam urlopu, pamiętając przy 

tym, że nie ma urlopu od Pana 

Boga, od mszy świętej i sakramen-

tów! Ważne, by nie rezygnować  

z takiego urlopu i myśleć, że jest 

on dla nas absolutnie niezbędny. 

By jak najskuteczniej zregenero-

wać siły, zrelaksować się i zyskać 

spokój oraz poprawić swoje samo-

poczucie powinniśmy zdecydo-

wać się na urlop trwający nieprze-

rwanie przez dwa tygodnie. Odpo-

czynek tylko w czasie weekendów 

nie jest dla organizmu wystarcza-

jący, stanowi jedynie uzupełnienie 

regularnego urlopu. U osób, które 

wcale nie odpoczywają lub też od-

poczywają za mało, bardzo często 

pojawiają się problemy związane  

z wypaleniem zawodowym. Mogą 

występować również choroby 

związane z ciągłym przemęcze-

niem organizmu lub przewlekłym 

stresem. Czas urlopowy może słu-

żyć poprawie stosunków między 

małżonkami, dziećmi. Nie szu-

kajmy powodów, żeby zostać  

w pracy, bo przecież nie jesteśmy 

niezastąpieni, ktoś inny może 

przejąć w owym czasie obowiązki, 

wszystko można pogodzić. Lepiej 

przemyśleć jak w pełni wykorzy-

stać urlop i czerpać z niego satys-

fakcję. Jeśli pracujemy za biur-

kiem, brakuje nam ruchu i aktyw-

ności fizycznej, potrzebujemy 

czynnego wypoczynku. Nie za-

chodzi od razu potrzeba aby decy-

dować się na uprawianie sportów 

ekstremalnych. Spacery, uprawia-

nie sportu, basen, zwiedzanie, wy-

cieczki, poprawią naszą kondycję 

i pomogą się zrelaksować. W cza-

sie takiego wypoczynku w żad-

nym wypadku nie powinno się 

nadrabiać zaległości porządkowo-

remontowych. Część osób właśnie 

tak spędza ów czas – pracując, ale 

to żadna forma odpoczynku. To 

bardziej nas zmęczy niż pozwoli 

się zrelaksować. Zadbajmy aby 

ten wolny czas spędzać z rodziną, 

wspólnie. Nie zostawiajmy 

planowania przypad-

kowi. Decyzja by spę-

dzać urlop w domu na 

ogół nie jest trafna, ła-

two to zmarnować, 

próbując nadrabiać 

prace remontowe. Na-

czelna zasada, którą 

należy się wówczas 

kierować to winno 

być oderwanie się od 

zajęć i obowiązków 

domowych. Wyjazd 

pozwala na zmianę 

funkcjonowania, na 

pozbycie się codziennych nawy-

ków. Bez wątpienia da nam to 

dużo wytchnienia. Przygotowania 

do podróży też mogą być przyjem-

nością, wystarczy, że o to odpo-

wiednio zadbamy. Niestety nie 

wszystkich jest stać gdzieś wyje-

chać, no to w takim przypadku do-

łóżmy wszelkich starań, aby po-

zmieniać swoje nawyki domowe. 

Z rodziną zorganizujmy sobie spa-

cery, przejażdżki rowerowe, pik-

niki, wspólne oglądanie filmów, 

różne gry, zabawy, przyrządzanie 

smakołyków, itp. To nam w pełni 

da satysfakcję i relaks. Dla rodziny 

to wspaniały, niepowtarzalny 

okres wakacyjny, a dzieci później 

będące już jako dorosłe mają co 

wspominać i na wzór swoich ro-

dziców zechcą wprowadzać  

w swoje życie, bo da im dużo 

przyjemności. Jednym słowem 

urlop to czas, kiedy mam szansę 

naładować akumulatory na cały 

rok wytężonej pracy, a podłado-

wać je można przy każdej nada-

rzającej się okazji. 

W dobie pandemii bądźmy 

ostrożni, rozważni, by nic złego 

nam się nie przytrafiło, abyśmy 

powrócili w pełni sił do swoich 

obowiązków. Niech dobry Bóg ma 

nas w opiece i błogosławi na ten 

czas wakacyjny. 

LUSI.  
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NOWI LEKTORZY I MINISTRANCI ZAMYSŁOWA 
20 czerwca 2021 r. podczas Mszy św. o godz. 12.00 w poczet lektorów parafialnych zostali wpisani: 

Krzysztof Karczmarz, Mateusz Cieślak, Piotr Popczyk, Dominik i Filip Łatkowski, Jakub Kucharzewski, 

Mikołaj Noczenski. Do grona zaś ministrantów zostali przyjęci podczas Mszy św. o godz. 8.00 Grzegorz  

i Krzysztof Wengrzyk. Bogu niech będą dzięki! (zdjęcia: patrz str. 7) 

 

 

ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU  
Dzielimy się naszą radością, która wynika z faktu święceń naszych sześciu Braci. 12 czerwca, podczas 

Mszy św. sprawowanej przez ks. abpa Wiktora Bracia diakoni: Radosław, Albert i Tarsycjusz otrzymali 

sakrament święceń prezbiteratu, a bracia: Czesław, Pio i Szczepan sakrament święceń diakonatu.  

Pamiętajmy w modlitwie o naszych Braciach. (zdjęcia: patrz str. 6) 
 

 

 

 

 
 

 

 

ROZEZNANIE POWOŁANIA 
Zanim przekroczysz próg klasztorny, żeby w nim zostać na zawsze, najpierw zapraszamy cię na różne 

spotkania, które pozwolą ci zobaczyć jak wygląda życie zakonne, bliżej poznać naszą duchowość i odpo-

wiednio przygotować się do tego ważnego momentu. 

Jeśli zatem myślisz o życiu franciszkańskim i zamierzasz po szkole zawodowej/maturze/studiach zgłosić 

się od nas to zapraszamy na rozeznanie powołania, które prowadzimy indywidualnie. Polega ono na spo-

tkaniach i rozmowach, a także na osobistym przeżyciu wspólnoty braterskiej. W trakcie tych spotkań bę-

dziesz miał okazję rozeznać czy pragniesz być bratem zakonnym, kapłanem zakonnym czy też misjona-

rzem. Umożliwiamy również kilkudniowy pobyt w naszym nowicjacie (po wcześniejszym umówieniu się). 

Nie czekaj więc do matury czy do miesiąca czerwca, lecz zgłoś się jak najprędzej i wtedy wspólnie 

ustalimy rodzaj spotkań i ich daty (tak, aby nie kolidowały z Twoimi zajęciami). 

Proponujemy ci także udział w rekolekcjach dla maturzystów i w dniach rozeznania powołania (daty 

możesz znaleźć w propozycjach Centrum). Możesz się także umówić indywidualnie na rozmowę. 

Oczywiście zanim przyjedziesz chętnie odpowiemy na Twoje pytania, które możesz kierować pod adres: 

centrum@trzejtowarzysze.com                                          

ZOBACZ WIĘCEJ NA: WWW.TRZEJTOWARZYSZE.COM 

 

KONCERT MŁODYCH TALENTÓW  
20 czerwca o godz. 16.00 odbył się koncert czerwcowy pt.: „Koncert Młodych w kolorowych barwach 

dźwięku”. Było to naszym wspólnym, rodzinnym oddaniem czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To-

masz Świercz, Hanna Madeja, Tomasz Rumierz, Agata Burian, Alicja Mazur  – to wykonawcy pięknych 

utworów klasycznych. (zdjęcia: patrz str. 7) 
 

mailto:centrum@trzejtowarzysze.com
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Droga wskazana przez św. Pawła Apostoła „jest wyzwala-

jącą i wciąż nową drogą Jezusa ukrzyżowanego i zmar-

twychwstałego; jest drogą głoszenia, które realizuje się po-

przez pokorę i braterstwo; jest drogą cichej i posłusznej 

ufności, będąc pewnymi, że Duch Święty działa w każdej 

epoce Kościoła” – powiedział Ojciec Święty podczas dzi-

siejszej audiencji ogólnej. Spotykając się z wiernymi na 

dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego papież 

rozpoczął nowy cykl katechez na temat Listu do Galatów. 

 

 

Franciszek podkreślił, że ten list św. Pawła jest bar-

dzo aktualny także dla dzisiejszego Kościoła, porusza-

jąc takie tematy, jak wolność, łaska i chrześcijański 

styl życia. Mówiąc o wielkim dziele dokonanym przez 

Apostoła, który przynajmniej dwukrotnie odwiedził 

wspólnoty Galacji Ojciec Święty zauważył, że droga 

ewangelizacji nie zawsze zależy od naszej woli i pla-

nów. Wymaga dyspozycyjności, by dać się kształto-

wać i podążać innymi, nieprzewidzianymi drogami. 

Następnie papież przypomniał wyzwania przed ja-

kim stanął Apostoł, bowiem przeniknęli do tych Ko-

ściołów niektórzy chrześcijanie pochodzący z judai-

zmu i chytrze zaczęli siać teorie sprzeczne z naucza-

niem Apostoła, posuwając się nawet do oczerniania 

go. „Jak widzimy, przedstawianie siebie przy pewnych 

okazjach jako jedynych posiadaczy prawdy i dążenie 

do umniejszania pracy innych, także przez oszczerstwa 

jest praktyką starożytną. Owi przeciwnicy Pawła 

twierdzili, że także poganie musieli poddać się obrze-

zaniu i żyć zgodnie z zasadami prawa mojżeszowego. 

Galaci musieliby więc wyrzec się swojej tożsamości 

kulturowej, aby podporządkować się normom, przepi-

som i zwyczajom typowym dla Żydów. Nie tylko to. 

Owi przeciwnicy twierdzili, że Paweł nie był prawdzi-

wym apostołem i dlatego nie był upoważniony do gło-

szenia Ewangelii” – powiedział Franciszek. 

Ojciec Święty podkreślił, że dla Galatów „poznanie 

Jezusa i uwierzenie w dzieło zbawienia, dokonane 

przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, było prawdzi-

wym początkiem nowego życia. Weszli na drogę, 

która pozwoliła im być wreszcie wolnymi, pomimo że 

ich historia była spleciona z wieloma formami brutal-

nego niewolnictwa, nie tylko z tym, które podporząd-

kowało ich cesarzowi rzymskiemu. Dlatego w obliczu 

krytyki ze strony nowych kaznodziejów czuli się zagu-

bieni i niepewni, jak się zachowywać i kogo słuchać”. 

Następnie papież zauważył, że także dzisiaj nie bra-

kuje kaznodziejów, którzy twierdzą, że „prawdziwym 

chrześcijaństwem jest to, do którego są przywiązani, 

często utożsamiane z pewnymi formami z przeszłości, 

a rozwiązaniem dzisiejszych kryzysów jest cofnięcie 

się w czasie, aby nie zatracić autentyczności wiary”. 

„Również dzisiaj, podobnie jak wtedy, istnieje pokusa 

zamknięcia się w niektórych pewnikach zyskanych  

w minionych tradycjach. W jaki sposób możemy roz-

poznać tych ludzi? Jedną z cech ich postępowania jest 

surowość. W obliczu głoszenia Ewangelii, która czyni 

nas wolnymi, czyni nas radosnymi, są surowi, zawsze 

cechuje ich sztywność: musisz zrobić to, musisz zrobić 

tamto. Surowość, jest właściwością tych ludzi” – za-

znaczył Franciszek. 

Wskazał, że podążanie za nauczaniem apostoła 

Pawła z Listu do Galatów pomoże nam zrozumieć, 

którą drogą mamy podążać. „Droga wskazana przez 

Apostoła jest wyzwalającą i wciąż nową drogą Jezusa 

ukrzyżowanego i zmartwychwstałego; jest drogą gło-

szenia, które realizuje się poprzez pokorę i braterstwo; 

nowi kaznodzieje nie wiedzą, co to znaczy pokora, co 

to znaczy braterstwo; jest drogą cichej i posłusznej uf-

ności – nowi kaznodzieje nie znają posłuszeństwa i ła-

godności; a ta droga cicha i posłuszna prowadzi na-

przód w pewności, że Duch Święty działa w każdej 

epoce Kościoła. W ostatecznym rachunku wiara w Du-

cha Świętego, obecnego w Kościele będzie nas prowa-

dziła naprzód i nas zbawi” – powiedział Franciszek na 

zakończenie katechezy. 

KAI 

https://www.ekai.pl/informacje/zagranica/watykan/papiez/posty-franciszek/
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„Ocalić od zapomnienia” to niedługi cykl artyku-

łów, który poświęcamy przedstawieniu fragmentów 

kronik, dokumentów, bądź zapisków, znajdujących 

się w archiwum klasztoru Braci Mniejszych na Za-

mysłowie.  

Obecnie prezentowana jest Kronika kaplicy św. 

Floriana przy ul. Wodzisławskiej. Przypomnijmy, 

że Kronikę tę założył i prowadził do dnia 

15.09.1981 r. o. January Wolnik OFM. Natomiast 

materiały do kroniki wpisywała p. Jolanta Cyroń. 

 
 

Cd.  

LITURGIA  

SPRAWOWANA W KAPLICY 
(Opis obejmuje okres do roku 1977 – red.) 

 

MSZE ŚW. 

Msze święte w niedziele i święta są o godz. 9.00  

i 13.00, natomiast w święta tylko kościelne druga 

Msza św. jest o godz. 17.30.  

Wyjątkowo np. z racji pierwszej Komunii świętej  

i Bożego Ciała pierwsza Msza święta jest już o godzi-

nie 06:30, a z racji odpustu św. Józefa druga Msza 

święta jest o godzinie 17:30. Pasterka odprawiana jest 

tutaj o godzinie 22:00. 
 

PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 

Na pierwszej Mszy świętej kapłan konsekruje 

przywiezione ze sobą hostie dla wiernych, a po drugiej 

Mszy świętej zabiera Najświętszy Sakrament do ko-

ścioła. Z powodu braku miejsca, wierni w czasie 

przyjmowania Komunii świętej stoją. Kapłan udziela 

Komunii świętej, idąc do drzwi, najpierw tym, którzy 

są po stronie pieca, a potem tym, którzy są od ulicy 

Nacyńskiej. 
 

PATER NOSTER 

W tygodniu ekumenicznym wierni śpiewają Pater 

noster po łacinie. 
 

ZNAK POKOJU 

Wierni przekazują sobie znak pokoju przez ukłon 

głowy. 
 

PIEŚNI 

Z każdej pieśni wierni śpiewają przynajmniej dwie 

zwrotki. 
 

NABOŻEŃSTWA 

Przez cały maj o godz. 17:00 są nabożeństwa ma-

jowe, a w październiku o tej samej godzinie nabożeń-

stwa różańcowe. Od 13 maja do 13 października  

o godzinie 17:00 są nabożeństwa do Matki Bożej Fa-

timskiej. W w/w nabożeństwach przewodniczy pani 

Aurelia Bochenek, albo jej siostra Aniela Bochenek. 

W każdą niedzielę i święto przed pierwszą Mszą 

świętą są śpiewane Godzinki do Matki Bożej, a przed 

drugą Mszą świętą Nieszpory. Godzinki i Nieszpory 

również rozpoczyna śpiewać pani Bochenek. 
 

ODPUST 

Odpust św. Floriana jest obchodzony w sam dzień, 

tzn. 4 maja. Suma odpustowa z kazaniem jest o godzi-

nie 17:30.  
 

SŁUŻBA KOŚCIELNA 

W Kaplicy sprząta pani Maria Szymiczek, za-

mieszkała przy ulicy Wodzisławskiej, a stroi i pierze 

bieliznę pani Bochenek, zamieszkała przy ulicy Na-

czyńskiej. Na harmonii elektrycznej grała pani Kry-

styna Koch, zamieszkała przy ulicy Hożej, ale od 

1978 r. jest na WSM we Wrocławiu i gra tylko w cza-

sie wakacji. 
 

MINISTRANCI 

Ministrantów przy kaplicy jest tylko czterech, do 

każdej Mszy świętej po dwóch. Ministrantami są 

chłopcy z klasy III i są nimi tylko jeden rok. Mini-

stranci swoją kadencję rozpoczynają na drugie święto 

Wielkanocy, a kończą w pierwsze. Ministranci dzwo-

nią: na rozpoczęcie Mszy świętej, po Podniesieniu i na 

Komunię świętą. Po kolędzie nie chodzą. W pierwsze 

święto Wielkanocy ministranci mają spotkanie przy 

stole u pani Bochenek. Dotychczas Ministrantami byli:  

1977 /78 Dronszczyk Jacek, Gacka Bogdan, Hanak 

Krzysztof, Paprotny Leszek. 

1978/79 gruszka Andrzej, Kania Marek, Motyka 

Andrzej, Staszewski Józef. 

1979/80 Bartosz Wojciech, Kedra Piotr, Marszałek 

Mirosław i Słomka Roman. 

 

CDN. (o katechizacji w kaplicy) 

O. ERNEST OFM 
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I CZWARTEK, 01 lipca 

Ad lib. za + o. Czesława Motoka OMI – greg. (30 – ostatnia) 

17.30 Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 za ++ Annę Zieleźny, męża Ryszarda, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszoczwartkowe  

21.00 Apel Jasnogórski i całonocna adoracja NS 

I PIĄTEK, 02 lipca 

8.00 za ++ Waltera, Janusz i Jerzego 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszopiątkowe    

17.00 Godzina Święta i okazja do spowiedzi św.  

18.00 1. za + Gabrielę Nowrot – od uczestników pogrzebu  

 2. za + Wandę Nowak w 30 dniu po śmierci  

I SOBOTA, 03 lipca   

7.30  Różaniec wynagradzający NS NMP 

8.00 1. w int. miejscowej wspólnoty FZŚ  

 
2. w int. małżeństw, szczególnie tych przeżywających trudności, zagrożonych rozpadem, o uświęcenie rodzin. 

Zawierzamy: dzieci i młodzież, prosząc o łaskę trwania w całkowitej abstynencji, trzeźwości i czystości, a także 

zawierzamy dzieło modlitwy rodziców za dzieci w Różach Różańcowych 

12.00 Chrzest (poza Mszą): Maciej Jan Feret 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszosobotnie   

17.30  Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 1. za ++ Łucję, Elżbietę i Stanisława Paszenda  

 2. za + Grzegorza Wala w 30 dniu po śmierci  

NIEDZIELA, 04 lipca    

8.00 za ++ Zofię i Ryszarda Machulik, + córkę Gabrielę, ++ zięciów i wnuków  

10.00 w int. Danuty Gadzińskiej w 60 roczn. urodzin w podz. za dar życia i wszelkie łaski – TD 

12.00 za ++ Apolonię i Antoniego Stabla    

 W czasie Mszy błogosł. dziecka rocznego: Wincenty Kuźnik  

17.00 w int. Karoliny Bąba w 35 roczn. urodzin w podz. za dar życia i wszelkie łaski – TD 

19.30 za ++ Alojzego i Gertrudę Porwoł  

PONIEDZIAŁEK, 05 lipca  

8.00 za + Waltera w rocznicę śmierci oraz za ++ Janusza i Jerzego we wspomnienie ich urodzin  

WTOREK, 06 lipca  

18.00 

1. ku czci św. Antoniego w intencji wszystkich dzieci z okazji ich święta; w intencjach rodzin: Ludwik, 

Kozub, Szymura, Fiałkowskich, Paszek, Ryszka, Justyny i pracowników ich firm o błogosławieństwo, po-

myślność oraz światło Ducha Świętego w prowadzeniu działalności; w intencji redakcji Niepokalanej, Pa-

rafialnej Rady Duszpasterskiej, pracowników klasztoru; Budowniczych stajenki Bożonarodzeniowej; w in-

tencji rodzin: Gatnar, Goliński, Pydyn, Wawoczny, Łatkowski, Szymura, Węglorz, Nowrot, Cieślak, Ka-

pała – o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie; w intencji posługujących w parafialnych 

grupach i wspólnotach duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych; w intencji chorych, cierpiących i star-

szych wiekiem parafian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiarowane cierpienie wspomagają naszą parafię 

oraz wspólnotę Braci Mniejszych na Zamysłowie; w intencjach wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców 

klasztoru i parafii, szczególnie w tym czasie epidemii. 

 2. za + Kazimierza Sekułę w roczn śmierci  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego   

ŚRODA, 07 lipca  

8.00 za ++ Mirosława Niewrzoł, ojca Longina i córkę Lidię  
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CZWARTEK, 08 lipca 

18.00 w int. Bogusławy i Jarosława Pydynów w roczn. ślubu w podz. za dar sakramentu i wszelkie łaski 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie  

PIĄTEK, 09 lipca 

8.00 1. za ++ Annę i Pawła Mandrela, córkę Krystynę i ich zięciów  

 2. za zmarłą duszę Panu Bogu wiadomą  

 Po Mszy św. – Droga Krzyżowa    

SOBOTA, 10 lipca   

8.00 za + Stanisława Kuczaty, żonę Hildegardę i ++ rodziców  

 Po Mszy św. – GODZINKI  

12.00 Chrzest (poza Mszą): Iga Dukaczewska  

17.30 Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 za ++ Elfrydę i Antoniego Skaba, syna Henryka; Marię i Alojzego Byczek, syna Wenantego  

NIEDZIELA, 11 lipca    

8.00 za ++ Irenę i Joachima Porwoł, ++ rodziców oraz Stanisława Sobik   

10.00 za ++ Adama Koch i córkę Aleksandrę   

12.00 za + Marię Gadzińską – od rodziny  

17.00 za ++ Annę i Ryszarda Barteczko  

19.30 za + Aleksandrę Dorobis – od Marii i Piotra Kurzik i od rodziny Regmunt  

PONIEDZIAŁEK, 12 lipca  

8.00 za ++ Jana Kurzydym i żonę Erykę oraz ++ Krewnych  

WTOREK, 13 lipca – Dzień Fatimski 

17.30 PROCESJA ŚWIATŁA  

18.00 1. w intencji czcicieli MB Fatimskiej – o siły w wypełnianiu Bożej woli i trwaniu przy MB 

 2. za + Klarę Nosiadek w 1 roczn. śmierci  

 Po Mszy św. – Różaniec fatimski i Apel Maryjny   

ŚRODA, 14 lipca  

8.00 1. w int. Rity Szymura – o Boże błogosławieństwo i duchowe siły w codziennym życiu  

 2. za ++ Irenę i Franciszka Grzegoszczyk we wspomnienie urodzin  

CZWARTEK, 15 lipca  

18.00 w int. Kornelii i Damiana Dębskich w roczn. ślubu w podz. za dar sakramentu i wszelkie łaski 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie  

PIĄTEK, 16 lipca – Dzień Bożego Miłosierdzia  

8.00 za ++ z rocznych wypominek  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej    

18.00 w int. czcicieli Bożego Miłosierdzia – o siły w wypełnianiu orędzia Jezusa Miłosiernego  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia   

SOBOTA, 17 lipca   

8.00 w int. Aleksandry Podeszwa w 18 roczn. urodzin w podz. za dar życia i wszelkie łaski 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

17.30 Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 za ++ Różę i Wiktora Lach  

NIEDZIELA, 18 lipca – DZIEŃ SZENSZTACKI  

8.00 
za ++ Franciszkę i Antoniego Paniczek, syna Henryka, Franciszkę i Józefa Waluga, ++ z rodzin 

Paniczek, Konsek i Fajkis   

10.00 w int. Danuty Gatnar w rocznicę urodzin w podz. za dar życia i wszelkie łaski 

12.00 za + Antoniego Michalskiego we wspomnienie urodzin  

17.00 za ++ Łucję i Romana Szebera  

19.30 za ++ Romana Kanę, dwie żony, dwie córki, zięcia i dwóch wnuków  

PONIEDZIAŁEK, 19 lipca  

8.00 za + Aurelię Androsz w 2 roczn. śmierci  
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WTOREK, 20 lipca  

18.00 za + Anielę Kulik  

ŚRODA, 21 lipca  

8.00 za + Józefa i Martę Szymeckich  

12.00 Ślub: Dorota Dziwoki i Olaf Genza w podz. za dar sakramentu i wszelkie łaski 

CZWARTEK, 22 lipca 

18.00 za ++ Augustyna i Marię Hanak, trzech synów i synową  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie 

PIĄTEK, 23 lipca 

8.00 za ++ Marię i Ryszarda Woźnica   

 Po Mszy św. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

SOBOTA, 24 lipca   

8.00 za ++ Bertę i Justyna Fuks, córkę Helenę, rodziców Stanisława i Otylię 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Częstochowskiej  

17.30 Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.  

15.00 w int. Anny i Jana Dronszczyk w rocznicę urodzin w podz. za dar życia i wszelkie łaski 

18.00 1. za + Antoniego Zydek 

 2. za + Sylwię Langer – w 30 dniu po śmierci  

NIEDZIELA, 25 lipca – poświęcenie pojazdów mechanicznych ku czci św. Krzysztofa i Jakuba  

8.00 za ++ Justyna i Annę Wieczorków w roczn. śmierci   

10.00 w int. Teresy w rocznicę urodzin w podz. za dar życia i wszelkie łaski 

12.00 w int. Jakuba i Anny Reguła w 10 roczn. ślubu w podz. za dar życia i wszelkie łaski – TD 

17.00 za ++ Różę i Hieronima Bednorzów, córkę Martę i zięciów  

19.30 za + Aleksandrę Miodowską – od pracowników Kuratorium Oświaty  

PONIEDZIAŁEK, 26 lipca, św. Joachima i Anny  

8.00 w int. Babć i Dziadków z okazji wspomnienia ich patronów w podz. za dar życia i wszelkie łaski 

WTOREK, 27 lipca  

18.00 za + Annę Koczubik  

ŚRODA, 28 lipca  

8.00 w int. Brunona i Janinę Mielimąka w 45 rocznicę ślubu w podz. za dar życia i wszelkie łaski – TD 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Józefa  

CZWARTEK, 29 lipca 

18.00 1. za + br. Dominika Załuckiego OFM  

 2. za + Wilhelma Michalskiego – od rodziny 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie 

PIĄTEK, 30 lipca 

8.00 za ++ rodziców Martę i Edmunda Stołtny – o wieczną radość nieba – od córki Barbary  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

SOBOTA, 31 lipca   

8.00 za + Stanisława Bocheńskiego – od Barbary i Edwarda Sromek z dziećmi z Tęgoborzy  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Zamysłowskiej  

17.30 Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 w int. Jana Wieczorek w 75 roczn. urodzin w podz. za dar życia i wszelkie łaski – TD 

S I E R P I E Ń  

NIEDZIELA, 1 sierpnia     

8.00 w int. miejscowej wspólnoty FZŚ – o siły do wypełniania franciszkańskiego charyzmatu  

10.00 za + Gabrielę Nowrot – od uczestników pogrzebu  

12.00 w int. Gabrieli i Adama w 35 roczn. ślubu w podz. za dar sakramentu i wszelkie łaski – TD 

13.30 Ślub: Aleksandra Fiałkowska i Kamil Siuda w podz. za dar sakramentu i wszelkie łaski 

17.00 za ++ Małgorzatę i Alfreda Nowotny i ich rodziców   

19.30 za + Andrzeja Szwedę i ++ rodziców  
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PONIEDZIAŁEK, 02 sierpnia – ODPUST PORCJUNKULI 

8.00 za ++ Helenę, Ryszarda, Reginę i Erykę Frelich 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Anielskiej  

10.00 w int. FZŚ Regionu Rybnickiego – o siły do życia wg franciszkańskiego charyzmatu  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Anielskiej  

11.00 Spotkanie FZŚ 

17.30 Nabożeństwo różańcowe   

18.00 za + Hildegardę Nowrot – od uczestników pogrzebu  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Anielskiej  

WTOREK, 03 sierpnia   

18.00 

ku czci św. Antoniego w intencji wszystkich dzieci z okazji ich święta; w intencjach rodzin: Ludwik, Kozub, 

Szymura, Fiałkowskich, Paszek, Ryszka, Justyny i pracowników ich firm o błogosławieństwo, pomyślność 

oraz światło Ducha Świętego w prowadzeniu działalności; w intencji redakcji Niepokalanej, Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej, pracowników klasztoru; Budowniczych stajenki Bożonarodzeniowej; w intencji ro-

dzin: Gatnar, Goliński, Pydyn, Wawoczny, Łatkowski, Szymura, Węglorz, Nowrot, Cieślak, Kapała –  

o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie; w intencji posługujących w parafialnych gru-

pach i wspólnotach duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych; w intencji chorych, cierpiących i star-

szych wiekiem parafian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiarowane cierpienie wspomagają naszą parafię 

oraz wspólnotę Braci Mniejszych na Zamysłowie; w intencjach wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców 

klasztoru i parafii, szczególnie w tym czasie epidemii. 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego  

ŚRODA, 04 sierpnia   

8.00 w int. Rity Szymura – o Boże błogosławieństwo i duchowe siły w codziennym życiu  

I CZWARTEK, 05 sierpnia  

17.30 Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św. 

18.00 za + Aleksandrę Miodowską – od pracowników Kuratorium Oświaty   

 Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszoczwartkowe  

21.00 Apel Jasnogórski i całonocna adoracja NS 

I PIĄTEK, 06 sierpnia – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO  

8.00 za ++ Waltera, Janusza, Jerzego Szymurów  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszopiątkowe  

17.00 Godzina Święta i okazja do spowiedzi  

18.00 za + Wilhelma Michalskiego – od rodziny 

I SOBOTA, 07 sierpnia   

7.30  Różaniec Wynagradzający NS NMP 

8.00 
w int. małżeństw, szczególnie tych przeżywających trudności, zagrożonych rozpadem, o uświęcenie rodzin. Za-

wierzamy: dzieci i młodzież, prosząc o łaskę trwania w całkowitej abstynencji, trzeźwości i czystości, a także za-

wierzamy dzieło modlitwy rodziców za dzieci w Różach Różańcowych 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszosobotnie  

17.30  Wystawienie NS i okazja do spowiedzi 

18.00 za + Janinę Gołucką  

NIEDZIELA, 08 sierpnia      

8.00 za + br. Dominika OFM we wspomn. imienin zakonnych – od współbraci z klasztoru  

10.00 za ++ Adama Koch i córkę Aleksandrę 

12.00 w int. Danuty i Janusza w 40 roczn. ślubu w podz. za dar sakramentu i wszelkie łaski – TD 

17.00 w int. Joanny i Adama Sitek w 10 roczn. ślubu w podz. za dar sakramentu i wszelkie łaski – TD 

19.30 za + duszę Panu Bogu wiadomą 

PONIEDZIAŁEK, 09 sierpnia  

8.00 za + Krystynę i Wincentego Fuchs oraz rodziców z obu stron  

WTOREK, 10 sierpnia   

18.00 za + Eugeniusza Dębskiego  

ŚRODA, 11 sierpnia – św. Klary  

8.00 za + Aleksandrę Dorobis we wspomnienie jej ziemskich urodzin  
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CZWARTEK, 12 sierpnia  

18.00 w int rodziny Katarzyny i Jakuba – o Boże błogosławieństwo i opiekę  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie 

PIĄTEK, 13 sierpnia 

 UWAGA!!! MSZA ŚW. TYLKO WIECZOREM!!! 

17.30  PROCESJA ŚWIATŁA   

18.00 w int. Czcicieli MB Fatimskiej – o siły i życie zgodne z Ewangelią Jezusa Chrystusa  

 Po Mszy św. – różaniec fatimski i Apel Maryjny  

SOBOTA, 14 sierpnia  - WSPOMNIENIE ŚW. Maksymiliana M. Kolbego  

8.00 INTENCJA WOLNA 

 Po Mszy św. – GODZINKI  

17.30 Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.   

18.00 za ++ Różę i Rudolfa Król  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Maksymiliana Marii Kolbego 

NIEDZIELA, 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 

8.00 za + Franciszka Nowrot w 9 rocznicę śmierci, ++ Emilię i Alojzego Hajok  

10.00 w int. Witolda w 70 roczn. urodzin w podziękowaniu za dar życia i wszelkie łaski – TD 

12.00 za ++ Martę i Anielę Tkocz  

17.00 za ++ Sabinę i Wojciecha Zimończyk  

19.30 za + Urszulę Cebula w 6 rocznicę śmierci  

PONIEDZIAŁEK, 16 sierpnia  

8.00 za + Ryszarda Cudo  

WTOREK, 17 sierpnia – ŚW. JACKA, UROCZYSTOŚĆ  

8.00 w int. br. Hiacynta w dniu imienin zakonnych w podz. za dar życia zakonnego i wszelkie łaski 

18.00 za + Antonię Koch  

ŚRODA, 18 sierpnia – Dzień Szensztacki  

8.00 w int. Urszuli w rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia i wszelkie łaski 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Trzykroć Przedziwnej  

CZWARTEK, 19 sierpnia  

18.00 za + Wojciecha i Anielę Gabrysz  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie 

PIĄTEK, 20 sierpnia – Dzień Bożego Miłosierdzia  

8.00 1. w int. czcicieli Bożego Miłosierdzia – o życie zgodne z Ewangelią Jezusa Chrystusa  

 2. za ++ z rocznych wypominek 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

SOBOTA, 21 sierpnia   

8.00 w int. kapłanów z naszej parafii – od parafian  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy  

17.30  Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 w int. rodziny Hanak – o obfitość darów Bożych łask  

NIEDZIELA, 22 sierpnia      

8.00 w int. Janiny Dziekanowskiej w 60 roczn. urodzin  w podz. za dar życia i wszelkie łaski – TD 

10.00 za + Janinę Byrczek w 3 roczn. śmierci  

12.00 za + Jana Regułę  

17.00 za + Gabrielę Nowrot  

19.30 w int. Bronisławy i Bronisława Gaszków w 50 roczn. śl. w podz. za dar sakr. i wszelkie łaski – TD  

PONIEDZIAŁEK, 23 sierpnia  

8.00 za + Sylwię Langer – od rodziny Matlaków z Lubnia  

WTOREK, 24 sierpnia   

18.00 w int. Aliny i Aleksandra Albińskich w 25 roczn ślubu w podz. za dar sakr. i wszelkie łaski – TD 
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ŚRODA, 25 sierpnia   

8.00 INTENCJA WOLNA 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Józefa  

CZWARTEK, 26 sierpnia – NMP Częstochowskiej  

8.00 za + Waldemara Woźniaka w 1 rocznicę śmierci  

 Po Mszy św. – Apel Jasnogórski  

18.00 za ++ Agnieszkę i Floriana Mandrysz 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie 

PIĄTEK, 27 sierpnia 

8.00 za + Józefa Leśniok w 2 rocznicę śmierci  

 Po Mszy św. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

SOBOTA, 28 sierpnia   

8.00 w intencji Beaty Konsek w kolejną rocznicę urodzin w podz. za dar życia i z prośbą o wszelkie ł. 

 Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Częstochowskiej   

17.30  Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 za ++ Jerzego Daca, rodziców, teściów, córkę Zofię i zięcia Mieczysława  

NIEDZIELA, 29 sierpnia      

8.00 za + Sylwię Langer – od brata Mariana z rodziną  

10.00 za + Bernarda Węglorz w 11 roczn. śmierci i ++ rodziców  

12.00 za ++ Gabrielę i Janusza Mutke  

17.00 za ++ Władysława Tomczak w rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa  

19.30 za ++ Zygmunta i Krzysztofa w 25 rocznicę śmierci  

PONIEDZIAŁEK, 30 sierpnia  

8.00 INTENCJA WOLNA 

WTOREK, 31 sierpnia   

18.00 1. w int. Agnieszki w 40 rocznicę urodzin, w podziękowaniu za dar życia i wszelkie łaski 

 2. w int. Marii Michalskiej w 85 rocznicę urodzin – TD 
 
 
 

 
 

 

Poniedziałek – sobota  

godz. 7.30 – 18.00 

Wejście przez wieżę po lewej stronie kościoła 

Zapraszamy! 
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W dniach 16-17 lipca br. organizowana jest 

XXVIII ogólnopolska pielgrzymka Franciszkań-

skiego Zakonu świeckich, która odbywa się co roku. 

Tym razem rozpoczęcie jest w dniu 16 lipca (piątek) 

Apelem Jasnogórskim, a po Apelu planowane jest 

całonocne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej. 

 

 

Dnia 2 sierpnia przeżywać będziemy święto 

PORCJUNKULI ku czci Matki Boskiej Anielskiej.  

W tym dniu za nawiedzenie kościoła można uzyskać 

odpust zupełny, który wyprosił u Pana Boga św. 

Franciszek. W naszym kościele na uroczystą Mszę 

św. zapraszamy na godzinę 10:00 nie tylko Tercja-

rzy, ale również sympatyków św. Franciszka. 

Porcjunkula - to kaplica którą otrzymał św. Fran-

ciszek od Benedyktynów i odbudował ją własnymi 

rękami. W kościółku tym św. Franciszek prosił Boga 

o łaskę zbawienia ludzi. Objawili mu się Jezus i Ma-

ryja, obiecując, że kto nawiedzi kaplicę Porcjunkuli, 

dostąpi łaski odpustu zupełnego. W późniejszym 

czasie odpust ten został rozszerzony na wszystkie 

kościoły franciszkańskie jak i diecezjalne. 

W sierpniu rodzina Franciszkańska ma jeszcze je-

den powód, żeby świętować, a mianowicie, 14 sierp-

nia jest liturgiczne wspomnienie św. Maksymiliana 

Marii Kolbego, który był wielkim czcicielem Niepo-

kalanej Maryji Panny. Urodził się w końcówce XIX 

wieku do zakonu franciszkańskiego wstąpił po wi-

zycie w jego rodzinnym mieście misjonarzy fran-

ciszkańskich ze Lwowa. W czasie swego życia ka-

płańskiego stworzył gazetę Niepokalana, która wy-

dawana była w Niepokalanowie tam, gdzie również 

Święty wybudował klasztor. Podczas okupacji hitle-

rowskiej dostał się do obozu koncentracyjnego  

w Auschwitz, gdzie, jak dobrze wiemy, podczas jed-

nego z apeli, zgłosił się na śmierć w zamian za in-

nego współwięźnia. Kanonizacja Maksymiliana 

Kolbego odbyła się 10 października 1982 r. na placu 

św. Piotra. Dokonał jej dziś już św. Jan Paweł II. 

 

PAX ET BONUM - POKÓJ I DOBRO 

 

przygotował: RAFAŁ 

 

ŻYCZENIA IMIENINOWE  

DLA BR. HIACYNTA 
 

17 sierpnia, we wspomnienie św. Jacka, patrona 

naszej archidiecezji, swoje imieniny zakonne będzie 

celebrował br. Hiacynt OFM, posługujący w zamy-

słowskiej wspólnocie. Drogiemu Bratu Solenizan-

towi składamy nasze najserdeczniejsze życzenia. 

Niech ten czas bezpośrednich przygotowań do zło-

żenia Wieczystej Profesji Zakonnej, będzie czasem 

uświęcenia i bliskości wraz ze św. Franciszkiem 

przy Panu Bogu. Szczęść Boże „Wielki Bracie 

Mniejszy”!!!  :-)  

Życzą:  

TERCJARZE Z ZAMYSŁOWA  
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O. HIERONIM ŁUSIAK OFM 

 

"CZY ŚPI, CZY CZUWA, WE DNIE I W NOCY, 
NASIENIE KIEŁKUJE I ROŚNIE,  

SAM NIE WIE JAK". 

Pokój Wam!  

Kilka niedziel temu mogliśmy 

usłyszeć piękną parabolę o Króle-

stwie Niebieskim, w niedzielę też 

niektórzy z naszych nowowyświę-

conych braci odprawili swoją 

pierwszą w życiu Eucharystię. 

Bardzo się cieszę, że w sobotę 

miałem okazję obejrzeć kilka mo-

mentów z ceremonii święceń w in-

ternecie, po czym wraz z ojcem 

Barnabą wczesnym popołudniem 

pojechaliśmy na wioski. Mojego 

współbrata zostawiłem w Mada-

bazumie 50 km od Rafaï, a ja kon-

tynuowałem podróż jeszcze 30 km 

aż do Ketemo. Po przyjeździe  

i przywitaniu wiernych od razu za-

cząłem spowiadać, czułem się na-

prawdę wykończony. Sama po-

dróż trwała ponad dwie godziny 

po wertepach, a do tego razem  

z Barnabą musieliśmy ciągnąć 

prom by przepłynąć rzekę, bo ze-

psuł się silnik. 

Mam wrażenie, że przez ostat-

nie dwa tygodnie męczył mnie Co-

vid: zmęczenie, ból w płucach i to-

talny brak poczucia węchu  

i smaku - ciężko powiedzieć co to 

było, gdyż u nas testów nie ma. 

Pewne jest, że tej nocy dorwała 

mnie malaria. Niedziela 8:30, ko-

ściół wypełnił się wiernymi a ja 

nie byłem wstanie wstać z łóżka. 

To nasza ostatnia wioska, od 

trzech miesięcy nie mieli Euchary-

stii, zmobilizowałem się ubrałem  

i poszedłem, ale niestety wytrzy-

małem jedynie do Ewangelii, żeby 

powiedzieć kazanie musiałem 

usiąść na krześle, w takiej pozycji 

kontynuowałem już resztę Mszy. 

Było to dla mnie trochę upokarza-

jące, ale wszyscy widzieli, że je-

stem chory, że coś jest ze mną nie 

tak. Myślałem o braciach, myśla-

łem o moich prymicjach, które 

były pięć lat temu, a dzisiaj nie 

miałem sił stanąć przy ołtarzu, 

pierwszy raz w moim życiu.  

Pewnie nie pisałbym tego maila 

gdyby nie to co wydarzyło się póź-

niej. Po Mszy położyłem się, nie 

miałem absolutnie sił na nic. Tak 

mnie wszytko bolało, że jęczałem 

z bólu, aż w końcu udało mi się za-

snąć. Po kliku godzinach ktoś 

wchodzi do mojego domu, go-

dzina 14, nasi wierni, jeden męż-

czyzna i sześć kobiet, pytają czy 

mogą się nade mną pomodlić. 

Usiadłem na łóżku, a oni stanęli 

dookoła mnie. Bardzo poruszeni, 

mówią, że w ich wiosce nie ma 

szpitala, nie ma lekarza, ciężko 

znaleźć lekarstwa, ale jest ktoś kto 

potrafi uleczyć wszystkie nasze 

choroby, Jezus Chrystus. 

Ogromna wiara tych ludzi i ich 

piękną modlitwa sprawiły, że nie 

potrafiłem pohamować łez. 

W tym trudnym dniu, Bóg ob-

darzył mnie wielką łaską, dał mi 

odczuć jak przybliżyło się Króle-

stwo Boże. "Czy śpi, czy czuwa, 

we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje 

i rośnie, sam nie wie jak". Popołu-

dniu miałem już wystarczająco sił 

by poprowadzić katechezę i od-

wiedzić chorych z sakramentami. 

Moi Kochani, piszę do Was nie po 

to by żalić się nad swoim losem, 

ale by zaświadczyć, że Królestwo 

Boże jest pośród nas. Kapłani ży-

czę Wam wspaniałych wiernych, 

wierni życzę Wam cudownych ka-

płanów. Módlmy się jedni za dru-

gich i tak zdobywajmy każdego 

dnia to co zostało nam obiecane.  

Pozdrawiam i błogosławię z serca 

Afryki! 
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     W pięknie stworzonego świata Uwielbiajmy Boga. 

Dziękujmy za tak wiele łask, jakich nieustannie nam 

udziela. Rozejrzyjmy się wokół siebie i popatrzmy ja-

kie  piękne są dzieła Boże – góry, morze, lasy, jeziora. 

Czy jednak podziwiając to piękno pamiętamy o tym, 

który jest Stwórcą wszystkiego? Podczas wakacji pa-

miętajmy, że Bóg na nas czeka i zróbmy jeden krok 

w Jego kierunku. 

  
     Pan Jezus mówi do Apostołów zmęczonych pracą 

ewangelizacyjną „Idźcie i odpocznijcie nieco”. Przeży-

wamy czas wakacji, czas zasłużonego odpoczynku po 

długiej i mozolnej pracy. Czy jest to jednak czas bez 

Boga? Jezus wraz z apostołami udaje się na miejsce 

osobne, nie zostawia ich samych. A czy z nami na waka-

cje wyjeżdża Pan Bóg? On bardzo chce, ale to od nas za-

leży czy Go zabierzemy. Na czas wakacji nie zamyka się 

kościołów, nie zawiesza się sprawowania sakramentów. 

A więc tylko ode mnie zależy czy wakacje będą czasem 

z Bogiem. Nie zostawiajmy Pana Boga na czas wakacji. 

Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej do Niego się zbliżmy.  

      Kochajmy i uwielbiajmy Boga w pięknie stwo-

rzonego świata. Dziękujmy za łaski, którymi nas ob-

darza . Rozejrzyjmy się wokół siebie i zobaczmy 

piękne dzieła Boże. Wakacyjny odpoczynek jest 

także darem Pana. Niech więc będą przeżywane 

i wykorzystane jak dar, za który należy się wdzięcz-

ność. Dziękując stajemy się lepsi, radośniejsi, mniej 

pretensjonalni. Czasem chyba tak trudno dostrzec 

nam Boży dar. Czas wakacji może być wspaniałą 

okazją do tego, by uświadomić sobie, że wszystko 

jest łaską i za każdą podziękować. Wyjeżdżamy 

w różne piękne zakątki kraju i świata. Czy jednak 

podziwiając to piękno pamiętamy o Stwórcy wszyst-

kiego? Trzeba nam może wyrobić w sobie pewną 

wrażliwość duchową, świadomość stwórczą. Ziemia 

dana nam jest przez Pana Boga. To dla nas stworzył 

ten piękny świat.  

     Zwiedzając wiele pięknych miejsc  podczas 

wakacji kupujemy różne pamiątki. A może znaj-

dziemy troczę czasu i wejdziemy do pewnego nie-

zwykłego sklepu. 

SKLEP 
Idę przez miasto wąską ulicą, 

Tam gdzie światełka jeszcze się świecą. 

Widzę szyld: „Sklep Królestwa Bożego" 

Drzwi są otwarte tu dla każdego. 

Wchodzę zobaczyć co tam też mają, 

Za jaką cenę towar sprzedają 

Anioł przy wejściu wręcza mi siatkę 

Dużą z jedwabiu, zdobioną w kratkę. 

Mamy tu wszystko co w życiu potrzeba! 

Te skarby przyszły z samego nieba 

Nie przeocz niczego co znajdziesz w tym sklepie, 

Im więcej nabierzesz tym lepiej dla Ciebie! 

Biorę "CIERPLIWOŚĆ" chcę ją mieć w zapasie, 

Skoro mi przypadło żyć w tym trudnym czasie. 

Na drugim regale są stosy "MIŁOŚCI", 

Tego mi potrzeba na moje słabości !!! 

W oczach czasem siedzi choroba zazdrości, 

A nienawiść dręczy moje kości. 

"MIŁOŚĆ" jest pomocna , ciepła i łagodna, 

A w codziennym życiu nigdy niezawodna 

Obok jest bułeczka niebiańskiej "MĄDROŚCI" 

Ona mi pomoże rozwiązać trudności. 

W życiu już spotkałem góry naiwności, 

Niewiele widziałem prawdziwej mądrości. 

W sklepie nie ma wagi, nie widzę też miary 

Obiema rękami biorę z kosza "WIARY" 

Ona jest konieczna w duchowej słabości, 

Pomaga pokonać wszystkie wątpliwości. 

Moja siatka pełna, lśni jak pierścień złoty 

Serce się otwiera widząc te klejnoty. 

Chcę teraz zapłacić, Proszę o rachunek! 

Anioł na to - idź w drogę, to jest podarunek! 

Tu przed wejściem widzę świetlaną "NADZIEJĘ" 

Obok "POKÓJ" , tam "RADOŚĆ", dusza mi się śmieje 

Wkładam te klejnoty do swojej kieszeni 

teraz moje życie na lepsze się zmieni. 

Może za nie zapłacę nieco Panu memu 

A Anioł się śmieje, 

Chrystus już zapłacił dawno, dawno temu. 

Dziękuję Ci Boże z głębi serca mego 

Za ten cudowny sklep Królestwa Bożego! 

O srebrze, o złocie już teraz nie marzę, 

Tu nawet życie wieczne można dostać w darze... 

PS (jest autor, więc dodaje) 

 

AUTOR O. SERGIUSZ ŚLĘZAK 

 

     Czyż nie jest to piękny sklepik na zakupy. Tylko 

Bóg wie, co nam do szczęścia jest potrzebne i wła-

śnie tym chce nas obdarzyć.  Tylko czy my potrafimy 

trafić do tego Bożego sklepu. Poznając piękno świata 

– odkrywajmy piękno Boga. 
 

     Życzę wszystkim cudownych i błogosławionych 

wakacji.                 

JANKA
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EKONOMIA I PODSTAWOWE POJĘCIA Z OBSZARU 

FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI (1) 
Bardzo często w dzisiejszych czasach słyszymy ta-

kie pojęcia jak: inflacja i deflacja, bezrobocie i rynek 

pracy, popyt i podaż rachunek narodowy czy cykl ko-

niunkturalny. Niewielu niestety jest takich, którzy znają 

te pojęcia a jeszcze mniej jest tych, którzy je rozumieją 

i potrafią prawidłowo interpretować. Dlatego postano-

wiłem, w możliwie najprostszy sposób, przedstawić je 

czytelnikom naszej gazetki. Zacznijmy od definicji 

ekonomii, która jest nauką o działalności gospodarczej 

człowieka, o wytwarzaniu i rozdziale środków, o tym 

jak zaspokoić najlepiej potrzeby ludzkie wobec ograni-

czonych zasobów. Korzystanie z definicji, pojęć, praw 

oraz reguł formułowanych przez ekonomię pozwala 

należycie i głębiej zrozumieć wszystkie zagadnienia 

gospodarcze dotyczące całej gospodarki jak i pojedyn-

czych organizacji gospodarczych. Ekonomia pełni 

dwie najważniejsze funkcje, funkcję poznawczą i prak-

tyczna. Funkcja poznawcza dostarcza wiedzy o gospo-

darce, zachodzących w niej zjawiskach i procesach, 

przyczynach i skutkach danych zjawisk a funkcja prak-

tyczna dostarcza wiedzy o tym, jak postępować w danej 

rzeczywistości gospodarczej, funkcja ta pozwala zasto-

sować wyniki badań ekonomicznych do sfery realnej 

gospodarki. 

Ekonomia dzieli się na: 

   Mikroekonomię - badającą tworzące je elementy, 

takie jak przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, ga-

łęzie i sektory gospodarki. Zajmuje się analizą sposobu 

działania, zachowań poszczególnych jednostek na 

rynku, sprzedawców i nabywców czyli producentów  

i konsumentów. Zajmuje się zagadnieniami równowagi 

rynkowej, kwestiami popytu i podaży i czynnikami 

wpływającymi na nie. 

Makroekonomię - naukę analizującą gospodarkę 

jako całość. Przedmiotem analizy są tu zagadnienia 

związane z kształtowaniem się produktu krajowego 

brutta, bezrobociem, inflacją, itd. 

Ludzie odczuwają różnorakie potrzeby i dążą do ich 

zaspokojenia. Pierwotnie potrzeby wynikały z istoty 

samego organizmu człowieka i miały charakter biolo-

giczny. Do tych potrzeb, których zaspokojenie jest nie-

zbędne dla życia, zalicza się potrzebę jedzenia, ubiera-

nia się, ciepła, mieszkania itp. Są one nazywane po-

trzebami podstawowymi lub naturalnymi. Potrzeby 

ludzkie są, co do zasady, nieograniczone, to znaczy że 

nie można ich całkowicie zaspokoić. Wynika to z rzad-

kości (ograniczoności) zasobów w świecie. Inaczej mó-

wiąc – nie możemy mieć wszystkiego co chcemy przez 

cały czas.  Z czasem przechodzenie ludzi do wyższych 

form współżycia społecznego powodowało zmianę 

charakteru potrzeb oraz ich narastanie. Powstały nowe 

potrzeby wynikające z kultury społeczeństwa i dlatego 

mówi się o nich jako o potrzebach kulturalnych lub  

o potrzebach wyższego rzędu. Można tu wymienić 

potrzebę nauki, rozrywki, uczestnictwa w obrzędach 

religijnych, podróżowania itp. Zakres potrzeb tego ro-

dzaju jest właściwie nieograniczony, gdyż człowiek 

dąży stale do ich urozmaicania i rozszerzania, zaspoko-

jenie jednej potrzeby rodzi zaś często inną, nową po-

trzebę. W miarę zmiany warunków społecznych i moż-

liwości produkcyjnych rosną i zmieniają się potrzeby 

ludzkie, a historia rozwoju społeczeństwa dostarcza 

wielu tego rodzaju przykładów. Przykładem takim 

może być sposób podróżowania ludzi, począwszy od 

wędrówek pieszych, poprzez podróżowanie na koniu, 

dyliżansem, pociągiem parowym, a na samolotach po-

naddźwiękowych skończywszy. Często jest tak, że 

nowe rozwiązania rodzą nowe potrzeby. Jeżeli ktoś ku-

pił samochód, to pochodną tego zakupu jest potrzeba 

posiadania garażu i tankowania paliwa. Potrzeby by-

wają jednorazowe (np. ukończenie szkoły, budowa 

domku jednorodzinnego) lub powtarzalne (np. żyw-

ność, odzież). 

Potrzeby ludzkie zaspokoić można środkami mate-

rialnymi, nazywanymi dobrami, lub korzystając z usług 

wykonywanych przez różnych specjalistów. Niektóre 

dobra dostarczane przez przyrodę są ilościowo nieogra-

niczone i niemal zawsze dostępne dla człowieka, np. 

powietrze, woda w morzach i rzekach, światło i ciepło 

słoneczne. Dobra te nie są wytworem pracy ludzkiej  

i noszą nazwę dóbr wolnych. Korzystanie z nich jest 

jednak obecnie coraz częściej zagrożone i utrudnione 

ze względu na zanieczyszczenie środowiska natural-

nego i dlatego muszą być podejmowane działania słu-

żące wyeliminowaniu skażenia tych dóbr, np. przez 

oczyszczanie wody w rzekach, instalowanie filtrów na 

kominach fabrycznych, usuwanie ropy naftowej z po-

wierzchni morza, wykorzystywanie nowych „czys-

tych” technologii. Inne dobra, które występują w ilości 

ograniczonej w stosunku do potrzeb i są przez ludzi wy-

twarzane, noszą nazwę dóbr gospodarczych lub dóbr 

ekonomicznych. Nazwa ta oznacza, że owe dobra sta-

nowią przedmiot gospodarowania, a więc nie tylko są 

wytwarzane przez człowieka, ale mogą być groma-

dzone i przechowywane, przemieszczane, wymieniane 

oraz dzielone w określony sposób w społeczeństwie. 

(CDN).                                                                                                                     
 

DAMIAN DĘBSKI 

DAMIANDEBSKI@WP.PL 
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Jastrzębie-Zdrój, u Opatrzności Bożej, dnia 21.06.2021r. 
 

DRODZY PĄTNICY 
 

     W imieniu Rodziny Parafialnej mam zaszczyt zaprosić wszystkich parafian do pielgrzymowania na 
Uroczystość ku czci Świętej Opatrzności Bożej do naszego jastrzębskiego Sanktuarium w dniach 3 - 4 
lipca 2021r. Wraz z całą rodziną parafialną będziemy się z wami modlić o ustanie epidemii, o łaski, dary 
i Boże błogosławieństwo dla waszego miasta, parafii, waszych rodzin i was samych. 
W sobotę 3 lipca - w godzinach popołudniowych przywitanie pielgrzymów z Waszego miasta 

lub parafii, 
- o godz. 16.oo okazja do sakramentu pokuty i pojednania, 
- o godz. 17.oo Msza św. w intencji wszystkich zmarłych pielgrzymów. 

W niedzielę 4 lipca - o godz. 7.3o Msza św. w int. Pielgrzymów z Żor i Jastrzębia Bzia, 
 - o godz. 9.3o Msza św. w int. Pielgrzymów z Rybnika i Połomii, 
 - o godz. 12.15 Suma Odpustowa, 
 - o godz. 16.oo Nieszpory odpustowe. 
Ze względu na trwający stan epidemii w tym roku nie przewidujemy Festynu parafialnego. 
 
Z braterskim pozdrowieniem: 
        Ks. Stefan Wyleżałek 
          Proboszcz 
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