▪▪ W niedzielę 14 września o godz. 14.00 w Domu Katechetycznym przy kościele św.
Antoniego odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę przy naszym kościele będzie zorganizowany festyn
charytatywny na rzecz chorego chłopczyka Pascala Boronowskiego. Wydarzenie
objęte jest patronatem Fundacji „Słoneczko”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny UO. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp.
Alfreda Motykę, lat 67, zam. ul. Piastów oraz śp. Józefa Franka, lat 77, zam. ul.
Osadników. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

250 lat kalwarii… ciąg dalszy _____________________________________________
– jak w Jerozolimie – punktami, związanymi z męką Chrystusa. Bardzo często te
budowle i zaprojektowane usytuowanie
posiadały wysoki walor artystyczny. Wiele
takich miejsc powstawało w Niemczech,
we Włoszech, w Polsce i także na Śląsku.
Wśród takich bardzo cennych miejsc znajduje się też kalwaria na Górze Świętej
Anny, dawnej Górze Chełmskiej. Wiemy,
że centralnym punktem tego sanktuarium
było miejsce kultu figurki św. Anny. Jednakże w początkach XVIII w. miejsce to
zostało rozbudowane w obiekt pasyjnomaryjny, do czego wzoru mogła dostarczyć m.in. Kalwaria Zebrzydowska koło
Krakowa. Pomysł wybudowania takiego
ośrodka kultu pasyjnego wyszedł od właścicieli dóbr Żyrowej i Poręby – hrabiów
de Gaschin. Dzięki łaskawości pierwszego
z rodu nowych właścicieli, hr. Melchiora
Ferdynanda, w 1655 r. osiedlili się na Górze Chełmskiej franciszkanie-reformaci,

którzy zbudowali najpierw drewniany kościół pw. św. Anny. Dnia 28 I 1700 r. bratanek wspomnianego wyżej hr. Melchiora
– Jerzy Adam de Gaschin, otrzymał od biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika
pozwolenie na budowę kalwarii według
wzoru Kalwarii Zebrzydowskiej. W ciągu
9 lat powstały 3 duże kościoły i 30 małych
kaplic Męki Pańskiej, w późniejszym czasie
wzniesiono pozostałe obiekty, a w latach
1756–1764 zbudowano „Dróżki Maryi”.
Dnia 14 IX 1764 r. dokonano uroczystego
poświęcenia całej kalwarii i odtąd sanktuarium stało się celem licznych pielgrzymek,
przyczyniając się do dalszej jej rozbudowy.
W tym roku więc przypada 250 lat od inauguracji kalwarii, dlatego tegoroczny Wielki
Odpust Kalwaryjski Podwyższenia Krzyża
Świętego zaszczyci swoją obecnością Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino
Migliore, który będzie przewodniczył 13
września br. nabożeństwu ze świecami.
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250 lat kalwarii na Górze Świętej Anny
Wszyscy wierzący w Chrystusa wiedzą, że
najcenniejszą ziemską pamiątką Jego życia i działalności jest jerozolimskie wzgórze Golgota, które w języku łacińskim
nazywa się Kalwarią. To miejsce ukrzyżowania i śmierci Zbawiciela, z położonym
w pobliżu pustym grobem, bardzo szybko
stało się celem pielgrzymek dla chrześcijan, którzy pogłębiali swoją wiarę przez nawiedzanie Ziemi Świętej i modlitwę, płynącą z przeżywania najbliższego kontaktu
z dziełem zbawienia. Odtąd nie było już
ważniejszego punktu dla chrześcijan, by

rozważać tajemnice i kolejne etapy męki
Pańskiej od Ogrójca, przez miejsce pojmania i drogi krzyżowej aż po Golgotę,
by umocnić się przy Grobie Pańskim. Ze
strony szczęśliwych pielgrzymów, którzy
osobiście nawiedzili te miejsca, dla ułatwienia innym wiernym stąpania tymi najważniejszymi śladami wzmacniającymi
wiarę, pochodziły inicjatywy budowy „Nowej Jerozolimy” w różnych zakątkach na
wszystkich kontynentach. Najczęściej były
to kopie Świętego Miasta Jeruzalem, oczywiście w pomniejszeniu, z zaznaczonymi

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
7 września – Niedziela XXIII Zwykła
8.00 – za † Jana Koryczan, † Józefa Prusko, †† rodziców Katarzynę i Jana
Kwoczała, †† braci Bernarda i Józefa, †† bratową Teresę i wnuka
Krzysztofa oraz siostrę Emilię
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii
i Krzysztofa oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Marioli i Artura
8 września – poniedziałek — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

18.00 – za †† Stefanię, Władysława i Tadeusza Pieronek, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
9 września – wtorek

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marioli
i Marcina z okazji 15. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla rodziny
10 września – środa

7.00 – za †† rodziców Marię i Jana Ochlast, † ojca Waltera Truch, † jego
wnuka Dawida oraz †† z pokrewieństwa
11 września – czwartek

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 80. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla rodziny
12 września – piątek

18.00 – za †† rodziców Adelajdę i Helmuta Hruzik, † teścia Wilhelma
13 września – sobota — wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

18.00 – za † męża Henryka Gola, † teścia Antoniego, † matkę Józefę Nawój
oraz †† z pokrewieństwa
18.45 – nabożeństwo fatimskie

14 września – Niedziela XXIV Zwykła — Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Krzysztofa
z okazji 15. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą i dary Ducha Świętego
dla Filipa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka i Ewy Mandala z okazji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko Małgorzatę Klebba
		– chrzest: Alicja Prefeta
18.30 – Nieszpory
18.00 – za † Leonardę Kwiatkowską, † Kazimierza Kwiatkowskiiego, †† z rodzin Kwiatkowskich i Pawłowskich

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek 8 września przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane też popularnie świętem Matki Bożej
Siewnej. Ta druga nazwa bierze się stąd, że dopiero po tym święcie obsiewano
pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia.
Po Mszy św. będzie błogosławione ziarno siewne i nasiona.
▪▪ W środę o godz. 18.00 w klasztorze Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które pragną  
przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2015 r. w naszym kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych
(np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedstawienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne.
▪▪ Od czwartku do niedzieli na Górze Świętej Anny odbędzie się Wielki Odpust Kalwaryjski Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi.
▪▪ W piątek 12 września o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
▪▪ W sobotę serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie z procesją ze świecami.
▪▪ W sobotę 13 września na skwerze przy Placu 1 Maja – z inicjatywy mieszkańców
naszego osiedla – jest organizowana zabawa taneczna, którą poprzedzą zabawy
i atrakcje dla dzieci. Początek o godz. 17.00.

