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XXI N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A R O K C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 13,22-30)
Jezus nauczając, szedł przez miasta i
wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko
nieliczni będą zbawieni?”.On rzekł do
nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;
gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało
wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu
wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na
dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i
wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam
odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«.
Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych
nauczałeś«. Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie
ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków
w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu
i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są
ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
Wejść przez ciasną bramę
Łatwo jest podzielić ludzkość,
stosując logikę sprawiedliwości, na
zbawionych i potępionych. Oczywiście
siebie samego widząc w tej pierwszej
grupie. Jezus nie podaje szacunkowej
liczby zbawionych, lecz wskazuje, jak
żyć, aby osiągnąć zbawienie. Starajcie
się wejść przez ciasną bramę. Jest to
wezwanie do życia w przyjaźni z
Bogiem. Dążąc do zbawienia, trzeba

umieć uwolnić się od niepotrzebnego
ciężaru grzechu, który czyni nas
duchowo zbyt grubymi i nie pozwala
przejść przez ciasną bramę prowadzącą
do Królestwa Bożego. Pamiętajmy, że
zbawieni już jesteśmy. Musimy umieć
przyjąć ten dar. Nie pytaj więc, czy
nieliczni będą zbawieni, lecz czy to, co
robisz i jak żyjesz, prowadzi cię wprost
do nieba.
Ks. Mariusz Pohl
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PONIEDZIAŁEK – 22. 08. 2016 – Wspomnienie NMP, Królowej
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Józefa Tarasiuk i ++ z rodziny.
- Za + ojca Stefana Pawlitzkiego w rocz. śmierci oraz mamę Adelajdę i brata Joachima.
WTOREK – 23. 08. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. urodzin Teresy, Agaty, oraz o błog. Boże z ok. kolejnej rocz.
ślubu Teresy i Stanisława.
18.00 - Za + męża i ojca Roberta Wojciechowskiego w kol. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron,
++ siostry Annę i Hildegardę i wszystkich ++ z rodziny i pokr.
- Za + mamę Halinę w 1. rocz. śm., za + tatę oraz 3. braci.
ŚRODA – 24. 08. 2016 – Święto św. Bartłomieja, Apostoła
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Eugeniusza, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo, ++ z rodz. Krok.
- Za + brata Zdzisława w kol. rocz. śm., ++ rodziców Józefę i Adama oraz Zofię i Józefa
i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 25. 08. 2016
7.00 - Za ++ mamę Apolonię w 3. rocz. śm., ojca Pawła, brata Jana, ciocię Franciszkę, szwagra
Adolfa, ++ z pokr. i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Anny i Filipa w kol. rocz. ślubu.
- Za + męża Franciszka, brata Andrzeja i Benedykta i d. w c.
PIĄTEK – 26. 08. 2016 – Uroczystość NMP Częstochowskiej
7.00 - Do B. Op. i MB Częstochowskiej o błog. Boże i zdrowie dla Teresy
9.00 - Za czcicieli MB Częstochowskiej.
- Za ++ mamę Anastazję w kol. rocz. śm., ojca Kazimierza, ciocię Henrykę, ++ dziadków
Krajewskich i Czerwińskich.
15.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za + męża Antoniego oraz o zdrowie i błog. Boże dla żony Edyty.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Sybilii i Jacka z ok. 1. rocz. ślubu.
SOBOTA – 27. 08. 2016 – Wspomnienie św. Moniki
7.00 - Za ++ rodziców Hildegardę i Pawła, + teścia Mieczysława, ++ dziadków, i ++ z rodziny
z obu stron.
12.00 - Ślub rzymski: Ludwig Aleksandra – Kędzierski Wiesław
18.00 - Za + Zygmunta Hilszer, + jego matkę, ++ z rodziny Hilszer, Kapica i Mildman.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.08. 2016
7.00 - Za + Mariana Olek (od córki i jej kolegów i koleżanek z pracy)
8.30 - Za + ojca Andrzeja Paluszczak w 1. rocz. śm, jego żonę Anielę, ++ dziadków i ++ z pokr.
- Za + mamę Różę Bogdoł w dn. ur., ++ z rodz. Bogdoł i Makowski.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. córki Justyny z ok. 30. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Ryszarda z ok. 55. rocz. ur., oraz o błog. Boże dla rodziny.
11.15 - Za + babcię Zofię Małaczyńską w 40. rocz. śm., dziadka Adama, ojca Kazimierza, brata
Adama, ++ z rodz. Małaczyńskich, Lipskich, Chruń, Sławek i Baran.
15.00 - Za ++ Ryszardę, Władysławę i Józefa Urbanowicz i d. w c.
- Do Bożej Op. i MB Fatm… w int. Krystyny i Józefa z ok. kolejnej rocz. ślubu oraz o błog.
Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków.
16.00 - Nieszpory.
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1. NIEDZIELA XXI ZWYKŁA. Kościół łączy się w wielkiej modlitwie do Boga
powierzając Miłosierdziu Bożemu wszystkich ludzi żyjących w lęku, niepewności
i samotności z powodu trudnej sytuacji życiowej. Niech każdy gest dobroci i dar
modlitwy z naszej strony będzie znakiem międzyludzkiej solidarności
i chrześcijańskiej miłości.
2. O godz. 16.00 Nieszpory.
3. W poniedziałek 22 sierpnia przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
Królowej. Zapraszamy wszystkich wiernych a szczególnie czcicieli Matki Bożej do
uczestnictwa w akcie poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie
miało miejsce na Mszy św. rano i wieczorem Poświęcenie to jest wypełnieniem
prośby Papieża Piusa XII, który wezwał cały Kościół, aby w dzień Maryi Królowej
ponawiał poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.
4. W środę święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.
5. W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Podczas pobytu na Jasnej Górze Ojciec św. Jan Paweł II powiedział:
„ …Jasna Góra to Polska Kana do której zdążają synowie i córki całego narodu.
Począwszy od 1382 roku, ze wzgórza Jasnogórskiego w Częstochowie, Maryja
wobec całych pokoleń Polaków powtarza słowa z Kany Galilejskiej: - Zróbcie
wszystko cokolwiek Syn mój wam powie …”.
W piątek Msze św. z kazaniem będą o godz.: 7.00 , 9.00 i 18.00.
W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia, zapraszamy na nabożeństwo w
godzinie męki Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki do
Miłosierdzia Bożego.
6. W sobotę wspomnienie św. Moniki, matki św. Augustyna.
O godz.16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. Od godz.17.00
do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
7. W tym roku doroczny odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Św.
obchodzić będziemy w niedzielę 18 września i połączony będzie z jubileuszem
25–lecia utworzenia naszej parafii. Uroczysta Suma odpustowa o godz. 11.15.
8. W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny doroczne Uroczystości Aniołów
Stróżów z obchodami kalwaryjskimi.
9. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
ofiary duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc. W przyszłą niedzielę
kolekta przeznaczona jest na pokrycie kosztów
związanych z remontem
uszkodzonych organów i prowadzonymi obecnie pracami remontowymi obiektów
sakralnych .
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu, który jest już ostatnim pełnym tygodniem
wakacyjnym.
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Pochodzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jest
pełna tajemnic. Współcześni historycy nie potrafią określić
autora dzieła, ani daty powstania obrazu, a wielu z nich
twierdzi, że jest to wczesnośredniowieczna ikona bałkańska.
Natomiast tradycja i zachowane pisma wyraźnie przekazują,
że autorem cudownego obrazu był św. Łukasz ewangelista, a
obraz został namalowany na stole, przy którym jadała Święta
Rodzina. Napis umieszczony z tyłu malowidła głosi:
,,MENSA MARIANA POTISSIMA DOMUS NAZARAEAE
SVPELLEX”, co oznacza ,,Stół Maryjny, najprzedniejszy przedmiot Domu
w Nazarecie”. Informacje o tym, że św. Łukasz był malarzem ikon znajdujemy w
pismach Teodora Lektora, wspomina też o tym św. Tomasz z Akwinu w Summie
Teologicznej.

Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób obraz znalazł się w Częstochowie,
a źródła wskazują na dwie wersje. Według pierwszej z nich, około roku 1384 roku
książę Władysław Opolczyk, który został namiestnikiem ziem Rusi Kijowskiej,
wiózł obraz do Opola, ale w pobliżu Częstochowy konie nagle zatrzymały się i nie
chciały ruszyć z miejsca. We śnie książę otrzymał polecenie, by przewożony obraz
umieścić w pobliskim klasztorze. w ten sposób Jasna Góra stała się miejscem kultu
Matki Boskiej. Jednak jest też druga tradycja przypisująca Królowej Jadwidze
zasługi w sprowadzeniu Świętego Obrazu do Polski. Królowa miała otrzymać
obraz od swojej Matki królowej Elżbiety Bośniaczki, a ta od swojej teściowej
Elżbiety Łokietkówny. w 1393 roku królowa Jadwiga wraz z małżonkiem
Władysławem wystawiła dokument fundacyjny dla klasztoru jasnogórskiego, który
uprawomocnił fundację dokonaną przez Władysława Opolczyka. Najstarszy opis
Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej podaje Jan Długosz (1415–1480) w Liber
Beneficorum: „Obraz Matki Najchwalebniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata
i Królowej naszej... wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania...
o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną
pobożnością — jakbyś na żywą patrzył”.
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