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UROCZYSTOŚĆ NMP
CZĘSTOCHOWSKIEJ
Ewangelia wg św. 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 sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 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”.
Ludzie lubią rozmawiać na tematy
radosne. Dzielą się więc przeżyciami z
wielu uroczystości. Mówią o bukietach i
sukniach,
limuzynach
i
toastach.
Przekazują treści o zwyczajach, np.
rzucaniu monet i ryżu, wypuszczaniu
dwóch białych gołębi czy zamykaniu
kłódki na moście i wrzucaniu kluczyka do
wody.
Wesele, na które został zaproszony
Jezus, mogło zakończyć się skandalem.
Brak wina na przyjęciu byłby poczytany
za skąpstwo ze strony gospodarza, a więc

wstyd wobec wszystkich zaproszonych
gości. Maryja była świadoma tego, co
mogło się stać, dlatego informuje Jezusa o
sytuacji, a następnie daje tylko jedno
zalecenie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie”.
Panie Jezu, który na weselu w Kanie
Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino, aby
zachować radość spotkania, wspomagaj
nas w chwilach trudnych, gdy nie jesteśmy
w stanie podjąć decyzji, co mamy robić i
jak się zachować. Strzeż nas od złego i
zachowaj w tym, co dobre.
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PONIEDZIAŁEK – 27.08.2012 – wsp. św. Moniki
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o zdrowie i błog. Boże w int. Zofii.
18.00- Za + Marię Wacholz, męża Franciszka, syna Joachima, ++ z pokrew. oraz o błog.
Boże i zdrowie w rodzinie.
- Za ++ rodziców Danutę i Stanisława Szklarskich oraz teściów Irenę i Stanisława
Lipińskich.
WTOREK – 28.08.2012 – wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
7.00 - Za + syna Rudolfa, + męża Stefana i ++ z rodziny i pokrewieństwa.
18.00- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o Boże błog., zdrowie i nieustanną opiekę dla całej
rodziny.
- Za + Tadeusza Kruk w 1 rocz. śm.
ŚRODA – 29.08.2012 – wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela
7.00 - Za dusze czyśćcu cierpiące.
18.00- Za + ojca Stanisława w 11 rocz. śm., + mamę Mariannę oraz ++ Antoniego i
Stefanię Polny oraz ++ z rodziny z obu stron.
- Za + syna Zbigniewa Łabęckiego w 2 rocz. śm., ++ z rodziny i d. w cz. oraz do B.
Op. i MB Częst. o zdrowie i błog. Boże dla Lilii, Grzegorza, Marii, wnuków i
całej rodziny.
CZWARTEK – 30.08.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Róży i o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Henryka i Anielę, ++ teściów Mikołaja i Leokadię, ++ dziadków
z obu stron,
++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK – 31.08.2012
7.00 - Za + syna Eugeniusza i ++ z rodziny.
18.00- Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy... w int. Iwony z ok. 28 rocz. ur. oraz za ++ z
rodziny.
- Za + Jerzego Wawrzkiewicz w 1 rocz. śm.
I SOBOTA MIESIĄCA – 1.09.2012 – wsp. bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i Członków Żywego Różańca.
18.00- Za ++ ojca Herberta Szaleckiego, siostrę Brygidę oraz dziadków.
- Za + męża Bronisława z ok. imienin oraz ++ rodziców Magdalenę i Walentego w
kol. rocz. śm.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.09.2012
7.00 - Za + Roberta Jata, syna Ryszarda, ++ rodziców Pawła i Franciszkę Pietruszka, ++
teściów Roberta i Annę Jata,++ z pokrew. z obu stron i d. w cz.
8.30 - Za + męża Zbigniewa w 4 rocz. śm., ++ z rodziny Florczyk.
10.00- Za + mamę Pelagię Mendalka w 5 rocz. śm., ++ mężów Henryka i Władysława, ++
zięciów Ryszarda i Andrzeja oraz ++ z rodziny.
11.15- Za + siostrzenicę Magdalenę Pawlik w rocz. śm.
- Za + Mariana Litwin w 30 dniu po śm. oraz za ++ z rodziny z obu stron.
12.15- Chrzest: Maciej Żołnierz, Emilia Olga Giszter.
15.00- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 20 rocz. ślubu Leszka i Barbary oraz o błog. Boże w
rodzinie.
16.00- Nabożeństwo..
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♦ XXI NIEDZIELA ZWYKŁA. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej. Począwszy od 1382 roku, ze wzgórza Jasnogórskiego w
Częstochowie płynie nieustannie Orędzie Nadziei dla całego narodu. Podczas jednej z wizyt
na Jasnej Górze Ojciec św. Jan Paweł II mówił: ,,Trzeba przykładać ucho do tego świętego
miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki”. O godz. 16.00 Nieszpory.
♦ W poniedziałek, o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę (29 sierpnia) mija 3. rocznica święceń biskupich ks. Bpa Andrzeja Czai.
W tym dniu pragniemy otoczyć ks. Biskupa serdeczną modlitwą. Ks. Biskup jest trzecim
ordynariuszem naszej diecezji opolskiej.
♦ I Sobota Miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach I Sobót Miesiąca o które prosiła Matka Boża w
Fatimie. O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O 7.00 Msza św. i Komunia św.
wynagradzająca. Po Mszy św. rozważanie tajemnicy różańcowej.
♦ W sobotę odwiedziny chorych w domach od godz. 8.30.
♦ W sobotę o godz. 11.00 pierwsze po wakacjach spotkanie ministrantów i kandydatów.
♦ W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Dzień Modlitw Chórów Kościelnych
♦ W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
• Poniedziałek
św. Moniki
• Wtorek
św. Augustyna, biskupa i dra Kościoła
• Środa
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
• Sobota
błog. Bronisławy, patronki diecezji opolskiej
♦ Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę Świętej Anny, odbędzie
się w dniach 7-9 września br. pod hasłem: „Służba Kościołowi – służbą Chrystusowi”.
Miejscem pobytu ministrantów będzie tradycyjnie Dom Pielgrzyma.
♦ Biskup Opolski zaprasza tegorocznych Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich na
modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości podczas Pielgrzymki Jubilatów
Małżeńskich. Srebrni Małżonkowie wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola w
niedzielę 9 września na godz. 14.00 do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św.
Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w
tym miejscu tydzień później, w niedzielę 16 września o tej samej porze.
♦ Odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Św. obchodzić będziemy
16 września.
♦ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu apeluje do
mieszkańców Opolszczyzny o oddanie krwi. Na tą chwilę najbardziej brakuje krwi
wszystkich grup ujemnych oraz 0 Rh +. Krew można oddać w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu na ul. Kośnego 55 od poniedziałku do piątku w
godz. od 7.00 – 16.30 oraz w podległych Oddziałach Terenowych w Kluczborku, Nysie,
Brzegu oraz Kędzierzynie – Koźlu, a także na akcjach wyjazdowych.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu, który jest już ostatnim tygodniem wakacyjnym.
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WYBRANE DATY Z HISTORII JASNEJ GÓRY

1 lutego 1945: Jasnogórski Dom Pątnika przy ul. o. Augustyna
Kordeckiego został przejęty przez władze PRL i zaadaptowany na
szpital miejski, w którym dokonywano „zabiegów aborcji”. Dom
Pątnika zwrócono Klasztorowi po 1989 roku. Utworzono w nim m.in.
Kaplicę Wynagrodzenia za zabójstwa na dzieciach nienarodzonych.
2 marca 1950: W Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbył się
proces przeciwko Jasnej Górze za „nielegalne” wywieszenie na wieży
i szczycie podczas uroczystości odpustowych 15 i 26 sierpnia 1949 r.
biało-żółtych flag, które uznano za sztandary Państwa Watykańskiego.
Sąd skazał Jasną Górę na zapłacenie wysokiej kary.
11 kwietnia 1957: Konferencja Plenarna Episkopatu na Jasnej Górze zatwierdziła projekt Nawiedzenia
wszystkich parafii w Polsce przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
3 maja 1994: Na Jasnej Górze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa nadał pośmiertnie
Prymasowi Polski kard. Stefanowi Wyszyńskiemu Order Orła Białego. W Kaplicy Pamięci Narodu
Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp dokonał poświęcenia tablic upamiętniających trzech
zasłużonych Polaków: Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Wincentego Witosa.
22 czerwca 1982: Ks. arcybiskup Luigi Poggi przekazał w darze od Jana Pawła II dla Jasnej Góry „złote
serce” z wyrytym na nim napisem Totus Tuus. Ks. Arcybiskup powiedział m.in.: „Niech to złote serce
przypomina wam zawsze serce Ojca Świętego, bijące z gorącą miłością dla ojczystej Polski i niech was
zachęca do serdecznych modlitw w Jego intencji”.
28 lipca 1961: Papież Jan XXIII w odręcznym piśmie do Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego
pisał: „Przebywając od kilku dni w Castel Gandolfo, letniej rezydencji papieskiej, najlepiej czuje się u stóp
tabernakulum na codziennej rozmowie z Jezusem Eucharystycznym, widząc nad sobą dobre
macierzyńskie oczy z Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej... Oglądałem go własnymi
oczyma, gdy jako pielgrzym byłem w dniu 17 sierpnia 1929 roku na Jasnej Górze, w słynnym na cały
świat Sanktuarium, które jest prawdziwą gwiazdą przewodnią w historii sławnego narodu polskiego...
Polacy wówczas są mi najbliżsi...”
4 sierpnia 1983: Przed Cudownym Obrazem modliła się Matka Teresa z Kalkuty, laureatka pokojowej
nagrody Nobla.
22 października 1978: Jan Paweł II zainaugurował pontyfikat. Ojciec Święty (wybrany 16 października
1978 r.) prosił podczas inauguracji: „Proszę was! Bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie! Nie
przestawajcie być z Papieżem, który dziś prosi słowami Poety: „Panno Święta, co Jasnej bronisz
Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!” W tym dniu ks. Prymas kardynał Stefan Wyszyński pisał do
paulinów na Jasną Górę: „Wasz ubogi Konfrater wraz z wami klęka przed Tronem Łaski dziś, gdy
spełnia się wizja prorocza kardynała Augusta Hlonda, w trzydziestą rocznicę jego śmierci. Gdy przyszło
zwycięstwo - jest to zwycięstwo Matki Bożej”.
8 grudnia 1981: Ojciec Św. Jan Paweł II wystosował list do Kościoła w Polsce z okazji jubileuszu 600lecia Jasnej Góry. Papież napisał m.in.: „Jasnogórska Ikona od sześciuset lat w sposób szczególny
„uobecnia”, Bogurodzicę pośród wszystkich ludzi, którzy Ją nieustannie otaczają. Maryja , która po
macierzyńsku przewodniczy całemu Ludowi Bożemu w jego ziemskiej wędrówce, w pielgrzymowaniu
wiary, nadziei i miłości – przewodniczy synom i córkom ziemi polskiej w tym samym pielgrzymowaniu
za pośrednictwem swego Jasnogórskiego Wizerunku”.

