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AMBONKA
Aby świątynia nie była nam obca
W prezbiterium, obok ołtarza, znajduje się pulpit, zwany czasem ambonką, skąd
lektorzy czytają fragmenty Pisma Świętego, a kantor śpiewa psalm.
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Chleb żywy, który zstąpił z nieba.
Jezus powiedział do tłumów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za
życie świata".
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: "Jak On może nam dać swoje Ciało na
pożywienie?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie
będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze
Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi
przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Słowa Jezusa („Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata") wywołały
poruszenie wśród Żydów: „sprzeczali się więc między sobą" - ta prawda przekraczała
ich tradycję, sposób życia i rozumowania. Dla nas, którzy od dzieciństwa wzrastamy w
„Kościele, który żyje dzięki Eucharystii" problem zdaje się być zupełnie odwrotny.
Eucharystia w jakimś stopniu nas nie zadziwia. Stoimy wobec pokusy jakiegoś
niewłaściwego przyzwyczajenia się do tajemnicy Eucharystii.
Z drugiej strony, gdy patrzymy na ludzi, którzy po przyjęciu Jezusa
Eucharystycznego chowają twarz w dłoniach lub sami czynimy podobny gest,
czujemy, że w tym momencie dzieje się coś zupełnie niezwykłego. Jesteśmy świadkami
czegoś, co nie może być w żaden sposób opowiedziane. Bóg przychodzi do człowieka;
jednoczy się z nim, aby człowiek mógł zjednoczyć się z Bogiem. Daje mu siebie jako
pokarm na każdy dzień i przyciąga do Źródła życia.
Niech każde przeżycie Mszy świętej pozostanie dla nas jakimś zdziwieniem. Niech
rodzi w nas pragnienia spotkania z Jezusem w Komunii świętej. Nie jest to przecież
zwykła modlitwa, nie jest to tylko czas słuchania słowa Bożego. Stajemy u Źródła
życia, nie można więc tylko stanąć w zachwycie. Trzeba sięgnąć po pokarm, który daje
nam Bóg: „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam już dziś na Dożynki Gminno – Parafialne, które odbędą się 2 września
o godz. 11.00.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI

10.45 Zbiórka korowodów dożynkowych / pl. przed Kościołem w Czerniewicach/;
11.00 Msza św.;
12.30 Przemarsz korowodów dożynkowych do parku /scena letnia/;
12.45 Powitanie gości i wręczenie chleba dożynkowego;
13.00 Wystąpienia okolicznościowe;
13.15 Występy KGW i wręczanie wieńców dożynkowych;
15.20 Występ zespołu parafialnego „Angels”;
15.30 Występ zespołu Gminnego Ośrodka Kultury TEENS;
15.45 Kwartet „Premiera”;
17.00 BIESIADA POLSKA;
18.00 Zespół „Łod Wiatroków”;
19.00 Zabawa taneczna – zespół „Recedens”.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Znieczulica
Niech skórę łoją,
Byle nie moją!
Jan Sztaudynger

Jasnogórska Królowa Polski
Jasna Góra, z Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej – postrzeganym
jako drugie godło Polski – od wieków pełni rolę integrującą nasz naród. Do duchowej
stolicy Polski, w której panuje Królowa Polskiej Korony pielgrzymują pątnicy z
wszystkich zakątków świata.
Czarna Madonna z Jasnej Góry od stuleci cieszy się niezwykłą czcią ludu polskiego.
Nic dziwnego, skoro księga cudów jasnogórskich, w tym uzdrowień, liczy już 24 tomy.
Już od 1434 r. trwa...
fenomen pieszego pielgrzymowania
Wówczas przybyła na Jasną Górę pierwsza oficjalna pielgrzymka, która przeniosła z
Krakowa do Częstochowy Cudowny Obraz, odrestaurowany po napadzie
rabunkowym na klasztor. O tym jak dynamicznie rozwijał się ruch pielgrzymkowy na
Jasną Górę wymowne świadectwo złożył już w XVI w. Grzegorz z Sambora:
„Tu nie tylko Polacy w święte mury spieszą –
Litwini pobożni gęstą idą rzeszą
Tu mieszkańcy gór naszych i całe Polesie
Kaszubi i lud z Moskwy hołdy swoje niesie
Tu Kujawiak namioty rozbija płócienne
Tu Mazur z wełny stawia szałasze odmienne
Tu możni Morawianie, bogaci Węgrzyni
Podolacy i Niemcy, Słowieńcy, Rusini
Tu z Pomorza, z Wołynia, z Tracji, z Inflant, Żmudzi
Z Saksonii, Prus, Czech, Śląska mnóstwo idzie ludzi...”/ Cd. str. 4/

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 20. 08. 2012

…….
WTOREK 21. 08. 2012

…….
ŚRODA 22. 08. 2012
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Kazimierza Pasika w 3 rocz. śmierci;
+Jana i Janinę Kołodziejczyków w 50 rocz. śmierci;
+Antoninę Pawlak /int. od mieszkańców ul. Brzozowej/;
+Jerzego Przybyłka /int. od córki Agnieszki/;
+Władysława Grzelkę i rodziców;
+Jadwigę Walicką /int. od wnuczka Arkadiusza z rodziną/.
CZWARTEK 23. 08. 2012

…….
PIĄTEK 24. 08. 2012

…….
SOBOTA 25. 08. 2012

18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii z racji 80 rocz. urodzin,
Aleksandry i Dominika z racji 1 rocz. ślubu oraz Anny i Łukasza z racji
2 rocz. ślubu.
NIEDZIELA 26. 08. 2012
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

9.00 Za +Stanisława Gruchałę w 5 rocz. śmierci.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Bogusławy i Zbigniewa w 35 rocz. ślubu,
ich dzieci i wnucząt;
O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Mirosława Koper w 25 rocz.
ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Weronikę, Władysława i Bolesława Musików oraz cr. Musików.

W XVII w. zaczęły się kształtować stałe szlaki pątnicze m.in. z Kalisza czy Żywca. Ale
największym fenomenem jest – licząca już 300 lat – Warszawska Pielgrzymka Piesza,
której początki sięgają 1711 r. Wtedy to członkowie Arcybractwa Pięciorańskiego
przy klasztorze oo. Paulinów wędrowali na Jasną Górę z dziękczynieniem za ustanie
epidemii tyfusu plamistego. I tak rok po roku – także podczas powstania
warszawskiego – i w okresie rządów komunistów. Najbardziej tragiczną kartą
w dziejach tego pielgrzymowania był rok 1792, gdy Kozacy na żołdzie carskim
wymordowali wszystkich pątników.
Do Częstochowy pielgrzymowali również władcy: Zygmunt II August, Władysław IV,
Michał Korybut Wiśniowiecki czy August III. Królowie Polski zawierzali Matce Bożej
najtrudniejsze sprawy narodowe i osobiste, a także swoje panowanie. A w czasach
najnowszych bł. Jan Paweł II nawiedził Jasną Górę aż pięciokrotnie.
8 września 1717 r. obraz koronowano, a w 1914 r. wprowadzone zostało liturgiczne
święto ku czci MB Częstochowskiej. W 1931 r. Pius XI ustalił jego datę na 26 sierpnia.

