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UROCZYSTOŚD NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 2,1-11)
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka
Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub
Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. Wtedy Matka Jego
powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześd
stągwi
kamiennych
przeznaczonych
do
żydowskich
oczyszczeo,
z których każda mogła pomieścid dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie
stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie
teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy,
którzy
czerpali
wodę,
wiedzieli,
przywołał
pana
młodego
i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków
uczynił
Jezus
w
Kanie
Galilejskiej.
Objawił
swoją
chwałę
i
uwierzyli
w
Niego
Jego
uczniowie”.

JASNOGÓRSKA PRZEWODNICZKA
„Uczyocie wszystko, cokolwiek wam powie” (J
2, 5) – to polecenie Matki Jezusa zostało
wyrażone na jasnogórskiej ikonie w geście
prawej dłoni, którą Maryja wskazuje na
swojego Syna, uroczyście zasiadającego na Jej
ramieniu. Mały Jezus trzyma w jednej ręce
księgę Pisma, a drugą unosi, by błogosławid.
Ten sposób przedstawienia Maryi i Jezusa
należy
do
najstarszych,
otaczanych
największym kultem, i nosi nazwę hodegetrii.
W języku greckim słowo hodos oznacza drogę,
dlatego w tej ikonie Matkę Bożą czczono jako
przewodniczkę, która prowadzi wiernych do

Chrystusa. Dla Polaków ikona Matki Bożej
Częstochowskiej jest wielkim znakiem Jej
opieki zarówno nad całym narodem, jak i nad
każdym człowiekiem w jego osobistej, często
trudnej drodze życia. Ona zawsze wskazuje na
Syna
i wzywa do posłuszeostwa Jego Słowu.
Maryjo, Ty jak Matka stajesz przed obliczem
Twojego Syna i przedstawiasz Mu wszystkie
moje potrzeby, bóle, cierpienia
i troski. Maryjo, wysłuchaj mnie i prowadź do
Chrystusa.

I N T E N C J E 2 7.08. -02 .09. 2018
PONIEDZIAŁEK– 27.08.2018 – ŚW. MONIKI
7.00 - Za † Annę Hilszer, † syna Zygmunta, †† Gertrudę i Romana Mildne, †† dziadków ?????
12.00 Msza św. ślubna: Wilkowski Paweł – Legrand Joanna
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Natalii i Grzegorza Hałek w k. r. ślubu oraz o bł. B. dla
synów Tomasza i Franciszka oraz całej rodziny, a także za † ojca Jana
- Za † Renatę Szumską, †† z rodziny
WTOREK– 28.08.2018 – św. Augustyna
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Teresy i Stanisława z ok. k. r. śl oraz o bł. B. w rodzinie
18.00 - Za † syna Zbigniewa Drożdż w 30 dz. po śm.
- Za † Krystynę Bartosik w 30 dz. po śm.
ŚRODA – 29.08.2018 – MĘCZEOSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA
7.00 - Za † Joannę Żurek z ok. ur.
18.00- Za † Marię Koprek (od sąsiadów z ul. Jarzębowej)
- Za + ojca Bronisława Mięczakowskiego w kol. rocz. śmierci i ++ z rodziny
CZWARTEK– 30.08.2018
7.00 - Za † Krystynę Bartosik (od Stanisława i Zofii Stach)
18.00- Za † Marię Koprek (od siostry Elżbiety)
- Za † Krystynę Dzirba, †† z rodzin Żur, Skiba
PIĄTEK – 31.08.2018
7.00 - Za †† rodziców Henryka i Anielę, ++teściów Mikołaja i Leokadię, dziadków z obu str., †† z
pokrew. i d. w c.
- Za † Annę Wojdyła w 2 r. śm.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Cecylii z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Ernesta Mathieu w k. r. śm.
SOBOTA – 01.09.2018 – bł. Bronisławy, patronki diec. opolskiej – I SOBOTA
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
18.00 - Za † ojca Ryszarda, †† z rodziny
- Za † ojca Herberta Szaleckiego, siostrę Brygidę, †† dziadków
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.09.2018
7.00 - Za † matkę Jadwigę z ok. ur., † ojca Jana, †† dziadków z obu str., d. w c.
- Za † syna Damina Tomaszewskiego w 3 r. śm., †† Helenę, Ryszarda i Romana
8.30 - Za † mamę Stefanię Włodek z ok. imienin, jej †† rodziców i rodzeostwo
- Za † mamę Anastazję w k. r. śm., † ojca Kazimierza, siostrę Henię, dziadków Czerwioskich i
Krajewskich, †† z pokr., d. w c.
10.00 - Za † męża Bronisława z ok. imienin, †† rodz w k. r. śm., †† braci, teściów, †† z rodz, d. w c.
- Za †† z rodziny Sienkiewiczów ojca Józefa, brata Józefa, dziadka Adolfa, babcię Teklę, męża
Jerzego Angielskiego, jego †† rodzeostwo, † macochę Mariannę, †† rodziców
11.15 - W INT. DZIAŁKOWICZÓW I ICH RODZIN ORAZ Z OKAZJI 40 – LECIA OGRODU DZIAŁKOWEGO „OAZA”
- Do B. Op. przez wst. MBNP… w int. Marii z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
12.15- Chrzest: Weronika Bariasz, Laura Bariasz. Jan Weiss
15.00 - Za † ojca i męża Edmunda Bednarek w 4 r. śm., ojca Stefana, teściów, szwagra Kazimierza,
Jana, bratową Helenę, †† z obu str.
- Za † Pelagię Mendalka w 11 r. śm., jej †† mężów Henryka i Władysława, syna Jana, zięciów
Ryszarda i Andrzeja, †† z tych rodzin

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26.08. -02.09.2018
1. NIEDZIELA XXI ZWYKŁA.
Dzisiaj obchodzimy uroczystośd Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Pani Jasnogórskiej zawierzamy dziś nasze rodziny i całą parafię.
 O godz. 16.00 uroczyste nieszpory maryjne , serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Moniki, matki św. Augustyna
O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i doktora Kościoła.
4. W środę wspomnienie męczeostwa św. Jana Chrzciciela.
5. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w
godzinie męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
6. W sobotę 1 września przypada I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy
wszystkich parafian do udziału w nabożeostwie I Soboty miesiąca o które prosiła Matka Boża
objawiając się w Fatimie.
 O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający.
 O godz. 7.00 Msza św.za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę Żywego Różaoca.
Po Mszy św. nabożeostwo z rozważaniem tajemnicy różaocowej i zmiana tajemnic .
 Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach
 O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych
 Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź
7. W niedzielę o godz. 11.15 Msza św. dożynkowa w intencji działkowiczów i ich rodzin
oraz z okazji 40-lecia Ogrodu Działkowego „ OAZA”.
8. Wydział katechetyczny w imieniu biskupa opolskiego Andrzeja Czai serdecznie zaprasza
wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników oświaty, Katechetów świeckich, Siostry zakonne oraz
Księży katechizujących, do uczestnictwa w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w
sobotę, 8 września 2018 roku, w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały
1A. Gościem specjalnym tegorocznej konferencji będzie Lena Bröder, Miss Niemiec 2016, która
jest nauczycielką religii. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 10.00.
9. Spotkanie popielgrzymkowe uczestników tegorocznej pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni
Rotondo odbędzie się w niedzielę 9 września o godz. 16.45 ( po nieszporach )
10. Uroczystośd odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża św. przeżywad będziemy 16 września.
11. Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy odbędzie się 27 września.
12. W tym tygodniu codziennie od godz. 17.30 – 18.00 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego.
13. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i
materialne, które przeznaczone są na prowadzone aktualnie prace remontowe obiektów
sakralnych. Dziękujemy także za życzliwą pomoc i troskę o dobro naszej parafii i kościoła.
Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu,
który jest ostatnim tygodniem wakacyjnym.

UROCZYSTOŚD NMP
CZĘSTOCHOWSKIEJ
O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz
pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie
Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów
zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy św. wotywnych.
Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystośd NMP
Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa
włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto Matki
Bożej
Częstochowskiej
w rycie I klasy z oktawą dla Jasnej Góry. Święto to miało byd obchodzone w środę po
24 sierpnia. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r. papież Pius XI
ustalił jako uroczystośd dzieo 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą
Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.
W diecezjach polskich uroczystośd wprowadzano stopniowo od 1910 r. Dekretem
Kongregacji Obrzędów z dnia 26 października 1956 – na prośbę kard. Stefana
Wyszyoskiego – uroczystośd liturgiczna została przyznana wszystkim diecezjom w Polsce.
Zgodnie z decyzją Piusa XII święto to obchodzone jest jako uroczystośd całego Kościoła
katolickiego w Polsce.
Prymas Wyszyoski w 1957 roku w Częstochowie rozpoczął program odnowy moralnoduchowej Polski w czasach opresji komunistycznych, zwany Wielką Nowenną. Zakooczyło
ją w 1966 roku ponowne powierzenie całego narodu opiece Matki Bożej
z okazji tysiąclecia Chrztu Polski.
Do tamtych wydarzeo nawiązywały ubiegłoroczne obchody jubileuszu 1050. rocznicy
Chrztu Polski. 3 maja, w uroczystośd Matki Bożej Królowej Polski polscy biskupi wraz
z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji
1050. rocznicy Chrztu Polski. 26 sierpnia ub. r. był on uroczyście odnowiony w każdej
polskiej parafii.
Nowy akt zawierzenia został razem z podobnym aktem z 1966 r. umieszczony
w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który do dziś
cieszy się wielką czcią.
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