INTENCJE MSZALNE
ŚRODA 27 czerwca
7.00 1. Za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej i zdrowie dla Doroty i Dariusza w 20. r. ślubu
2. Za † Krzysztofa Skrzypka, od ojca (p)
18.00 1. Rez. p. Zichlarz
2. Za †† Eugeniusza i Marię, ich rodziców i rodzeństwo
Poza parafią: Za † Stanisława Łaciaka od Henryka, Grażyny, Zoﬁi z rodzinami (p)
Poza parafią: Za † Bronisławę Gniewek od rodziny Jędrzejków i Trowskich z Kobiernic (p)
CZWARTEK 28 czerwca – wsp. św. Ireneusza
7.00 Za † Piotra Dutkę w rocznicę urodzin i imienin
18.00 1. Za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Ignacego w dniu 5. urodzin
2. Za † Emilię Dominiec od Urszuli (p)
Poza parafią: Za † Mirosława Paszka od wujka Bronisława Moskałę (p)
Poza parafią: Za † Adelę Frycz od rodziny Dębińskich (p)
PIĄTEK 29 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
7.00 1. Rez. p. P. Ceglarz
2. O Boże bł. w 5. r. ślubu dla Magdy i Michała
18.00 1. Za † Jana Pompra w 7. r. śmierci i zmarłych rodziców z obu stron
2. Za odebrane łaski z okazji urodzin Doroty i Sławomira, z prośbą o dalsze bł.
dla nich i ich rodzin
Poza parafią: Za † Piotra Ciućkę, od kuzynki Lucyny z Cięciny z rodziną (p)
Poza parafią: Za † Piotra Dutkę od rodziny Mrózków i Mikołajków (p)
SOBOTA 30 czerwca
7.00 1. W int. Mirosława z okazji 50. urodzin, z prośbą o Boże bł., opiekę MB
oraz zdrowie dla całej rodziny
2. Za † Krystynę i Wilhelma Krautów i syna Czesława (p)
18.00 W intencji Ojczyzny
Poza parafią: Za † Elżbietę Świerkot, od wnuka Tomasza z rodziną (p)
Poza parafią: Za † Bogusława Sulikowskiego od rodziny Ożgów (p)
NIEDZIELA 1 lipca – 13. NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za †† Wilhelma i Czesława Szkorupów i zmarłych z rodziny
9.00 (Nałęże) Rez. p. L. Skrzydelska
10.30 1. Za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Romana i Zofii Pszonów
z okazji 40. r. ślubu
2. Do Bożej Opatrzności o potrzebne łaski z okazji 80. urodzin Edwarda Świerkota
12.00 Za † Helenę Klajmon, siostrę Stanisławę i zmarłych rodziców
18.00 Za † Aleksandra Głowackiego w 8. r. śmierci
Poza parafią: Za † Annę Kruczek, od Grażyny i Marka Bielaków ze Szczyrku oraz Gabrysi
i Jacka Jasków (p)
Poza parafią: Za † Juliannę Waszek, od wnuczki Jolanty z rodziną (p)
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Przysposobiony do życia???
Nasze dzieciaki wróciły ze szkoły ze świadectwami… Będziemy podsumowywać
osiągnięcia naszych pociech i snuć plany, że w przyszłym semestrze na pewno
dopilnujemy, żeby było lepiej. Wielu z nas zapewne, w kończącym się roku szkolnym dodatkowo zainwestowało w rozwój swoich dzieci, wykupując korepetycje,
zapisując na kursy, zajęcia sportowe itp. – co nie tylko pochłaniało nasz budżet,
ale także cenny czas. Po co to wszystko…? Ano po to, aby zapewnić naszym
pociechom prawidłowy rozwój, lepiej przygotować im start w dorosłe życie,
a czasami także – o czym nikt głośno nie mówi – aby zaspokoić własne ambicje
i mieć powód do dumy przed znajomymi. Niezależnie od konkretnych motywów,
naszym działaniom zawsze jednak przyświecała troska o ich wzrost. Gdyby każdy
z nas miał wystawić sobie oceny z trudu włożonego w edukację, rozwój
intelektualny oraz fizyczny naszych dzieci, to myślę, że bardzo wielu miałoby
oceny celujące i świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Trzeba jednak, abyśmy
wystawiając sobie ocenę, wzięli pod uwagę do obliczenia średniej jeszcze jeden
przedmiot, o którym być może wielu z nas zapomniało: przysposobienie do życia
wiecznego. Człowiek posiada nie tylko ciało i umysł, ale również ducha (duszę),
który jest nierozłączną częścią tego pierwszego. Naszym, rodziców, zadaniem jest
nie tylko dbanie o rozwój intelektualny i fizyczny naszych dzieci, ale również o ich
wzrost duchowy. Koncentrowanie się tylko na aspektach zewnętrznych
– fizycznych spowoduje, że rozwój naszych pociech będzie niepełny, a czasami
może nawet prowadzić do upośledzenia osobowości. Tylko harmonijny rozwój
ciała i ducha da gwarancję ukształtowania dojrzałego i odpowiedzialnego
człowieka, który będzie umiał znaleźć prawdziwy sens i szczęście w życiu.
Spróbujmy zatem wystawić sobie ocenę z przedmiotu przysposobienia do życia
wiecznego…
W czasie krótkiej rozmowy na temat wychowania, którą odbyłem kiedyś z pewną
bardzo mądrą osobą, padło zdanie: dzieci wychowuje się na klęcząco. Kiedy
zastanowiłem się nad nim głębiej, zauważyłem, że zawiera ono w sobie dwa
kluczowe elementy: modlitwę oraz autorytet.

Więcej na: www.katolikjaworze.pl
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Modlitwa, która powinna nieodłącznie towarzyszyć procesowi wychowania
i wypełniać nie tylko życie naszych dzieci, ale również nas samych. Autorytety,
którymi naturalnie są i powinni być dla dziecka rodzice, dając swoją postawą dobry
przykład do naśladowania. Oceniając siebie powinniśmy sami dawać dzieciom
przykład pobożności i to w dodatku przekładanej na codzienne życie. Nikt nie jest
tak wyczulony na obłudę i zakłamanie, jak nasze własne dzieci. Dlatego z łatwością
„wyhaczą” każdy przypadek niezgodności deklarowanych przez nas wartości
z życiem codziennym. A ile razy nasze dzieci widziały nas modlących się
samodzielnie lub z małżonkiem, ile razy w roku modliliśmy się wspólnie z nimi?
Jak przekonać dzieci do comiesięcznej spowiedzi, skoro sami przystępujemy do niej
raz w roku? Ile razy padło z naszych ust zaproszenie do wspólnego pójścia
do spowiedzi? Jak zapobiec lenistwu i zniechęceniu, skoro sami narzekamy w każdą
niedzielę, że musimy iść na Mszę świętą? Ile razy zabieraliśmy dzieci w niedziele
do hipermarketów, zamiast do kościoła? Ile razy w ciągu roku opuściliśmy niedzielną
Mszę? Kiedy ostatni raz byliśmy wspólnie na nabożeństwach: majowych,
czerwcowych, różańcach, drodze krzyżowej…? Podobnych pytań może być więcej
i niestety wiele z nich pozostanie bez odpowiedzi, bo… niestety wstyd. Jeszcze
gorzej będzie, kiedy zapytamy siebie o nasze życie rodzinne: naszą miłość
do małżonka, uczciwość małżeńską oraz relacje z innymi.
Często zastanawiamy się nad przyszłością naszych pociech: kim zostaną, jaką pracę
będą wykonywać, czy będą miały dobrą żonę/męża, czy będą bogaci, mądrzy itp….
Rzadko jednak pytamy samych siebie o to, czy będą zbawieni, czy dobrze
przygotowujemy je do życia wiecznego? A to pytanie zasadnicze, obejmujące całą
wieczność, nie tylko ich, ale również naszą. I niestety dla nas, na Sądzie Ostatecznym
kluczowe będzie to, jak zadbaliśmy o ich duchowy rozwój! Stając się rodzicami,
otrzymaliśmy od Boga dar, talent (nasze dzieci), który jest, po naszym małżonku,
najważniejszy i to właśnie z jego wykorzystania, pomnożenia, będziemy rozliczani.
Czy zdaliśmy egzamin z wypełnienia naszego powołania bycia ojcem, matką, a jeśli
tak, to na jaką zasłużyliśmy w tym roku ocenę? Na szczęście procedura przewiduje
jeszcze poprawki i w przyszłym semestrze będziemy mieli szansę na poprawę.
Tylko czy będzie nam się chciało i znajdziemy na to czas?
Józef Heczko

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa
na godz. 17.30.
2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a. w czwartek – wsp. św. Ireneusza,
b. w piątek – uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Składka przeznaczona jest na świętopiecze.
3. W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych i starszych parafian.
Prosimy o zgłoszenie chorych w zakrystii.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4. Rozpoczął się czas zasłużonego odpoczynku po trudach roku szkolnego. Niech nie
będzie on pozbawiony obecności Boga, ani wrażliwości na drugiego człowieka.
Składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim katechizującym: siostrze Wirginii,
pani Urszuli Szkudlińskiej, pani Krystynie Gutan, pani Anecie Brodocz,
księdzu Kamilowi. Dziękuję siostrze Wirginii za prowadzenie Dzieci Maryi,
pani Urszuli za prowadzenie scholi.
5. Dziękuję parafianom, którzy w roku szkolnym 2017/2018 składali ofiary na obiady
dla dzieci z rodzin niezamożnych. Dzięki Waszej ofiarności parafia wykupiła obiady
dla jedenaściorga dzieci. Za dar serca składam serdeczne „Bóg zapłać”.
6. Dziękuję panu Dariuszowi Mrzygłódowi i drukarni Dimograf za drukowanie naszej
gazetki. W czasie wakacji nie będzie się ona ukazywać. Dziękuję grupie redakcyjnej
gazetki.
7. Od 1 lipca, w okresie wakacji, Msze św. w tygodniu będą odprawiane
w następującym porządku: poniedziałek, wtorek, środa o godz. 7.00, czwartek,
piątek, sobota o godz. 18.00.
8. Kancelaria parafialna w czasie wakacji będzie czynna w poniedziałek po Mszy św.
porannej i w piątek po Mszy św. wieczornej.
9. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przygotowali i przeprowadzili
III Parafiadę. Dziękuję Stowarzyszeniu Opatrzność, sponsorom, ofiarodawcom,
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i dobrą zabawę. Dziękuję za liczny udział
mieszkańców i parafian. Już dziś zapraszamy na kolejną parafiadę za rok.
10. W czasie wakacji, odprawiane są msze św. pogrzebowe z ubiegłego roku. Informacje
znajdują się w gablotce i na stronie internetowej parafii.
11. 9 lipca /poniedziałek/ organizujemy wyjazd dzieci i młodzieży w ramach półkolonii
do wesołego miasteczka w Chorzowie. Zapisy w zakrystii. Na wyjazd potrzebna jest
zgoda rodziców

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 25 czerwca
7.00 1. Za † Czesława Dudka od córki Anny, Marka, wnuczek Mai i Oliwii (p)
18.00 1. Za †† rodziców Jana i Annę Niemców, syna Jana, Jana Siąkałę i Józefa Strzelca
2. Rez. p. Szeląg
3. Za † Zoﬁę Strzelec w 29. r. śmierci, od córki Stanisławy
Poza parafią: Za † Jana Bandoła od Mariana i Jadwigi z rodziną (p)
Poza parafią: Za + Wiesława Wiatraka od Agnieszki, Ryszarda i Jadwigi Durajów (p)
WTOREK 26 czerwca
7.00 1. Za † Bogusława Sulikowskiego w 1. r. śmierci, od mamy i siostry
2. Za † Stanisława Hańderka od córki Bożeny (p)
18.00 Za † Janinę Kuś, ojca Jana i zmarłych z rodziny
Poza parafią: Za † Jana Brandysa od brata i bratowej (p)
Poza parafią: Za † Irenę Zontek od rodziny Lewandowskich (p)
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