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Aby świątynia nie była nam obca /cd./
Obok ołtarza znajduje się wejście do zakrystii, w której kapłan z asystą przygotowują
się do liturgii i w której przechowywane są stroje, naczynia i sprzęty liturgiczne. Przy
wyjściu z zakrystii wisi sygnaturka, dzwonek z szarfą lub ozdobnym sznurem, za
który ktoś z asysty liturgicznej ciągnie, gdy kapłan z ministrantami wychodzą do
ołtarza.
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Słowa życia wiecznego
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej 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? Czyż 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!" Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował
wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, 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.

Ewangelia o godach w Kanie ukazuje nam troskliwość Maryi, jedną z istotnych
cech, dla których tak chętnie uciekamy się do Niej ze swoimi potrzebami. Często
jednak tekst ten odczytujemy połowicznie, poprzestając tylko na wstawienniczej
prośbie Maryi, a pomijając Jej zalecenie: Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie
mój Syn. Są to ostatnie słowa Maryi zapisane w Ewangeliach, a więc w pewnym sensie
Jej testament, ostatnia wola. Zobaczmy zatem, czego chce nas przez nie nauczyć.
Maryja była na weselu po to, by swoją wiarą i zaangażowaniem wyzwolić i ukazać
moc swojego Syna. W efekcie objawiła się chwała Boża i zrodziła wiara uczniów. Taki
jest zawsze pierwszoplanowy cel i owoc działania Maryi: chwała Boża i wiara
człowieka. I dlatego jeśli prosimy o wstawiennictwo i pomoc Maryi, powinniśmy mieć
na uwadze najpierw to, co jest najważniejsze, na co chce na pierwszym miejscu
wskazać: chwałę Bożą i czego dla nas pragnie: umocnienia naszej wiary. Dyskretnie
podpowiedziała służącym, by skrupulatnie wypełnili polecenia Jezusa. Na tym Jej rola
się skończyła. Odtąd całkowicie się wycofała, pozostawiając pole do działania swemu
Synowi.
I na tym polega także Jej rola dzisiaj. Maryja wskazuje nam na Jezusa i zachęca,
byśmy Go słuchali. Wszystko, co robi w Kościele i dla Kościoła, ma służyć jednemu:
abyśmy lepiej wierzyli i oddawali chwałę Bogu. Kult maryjny nie koncentruje się i nie
zatrzymuje na samej Matce Jezusa, lecz skupia się niczym w soczewce i nabiera
właściwego kierunku, by z całą mocą skierować nas do Jezusa, Jej Syna.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Człowiek bajdurzy o swej wolności,
A więźniem mięsa, nerwów i kości.
Jan Sztaudynger

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy dzieci i młodzież do Sakr. Pojednania 1 września br. od godz.16.00
z racji rozpoczynającego się roku szkolnego. Będzie wystawiony w tym czasie
Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i okazja do adoracji.
2. Przyjmujemy intencje mszalne na 2013 rok.
3. Przypominam, że dziś nie ma wieczornej Mszy św.
4. Składam „Bóg zapłać” za ofiary na tacę tzw. „inwestycyjną”.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Justynę Kozera - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

Jasnogórska Królowa Polski /cd. z nr 34 Informatora/
Szczególną rolę odgrywała Jasna Góra w okresie rozbiorów Polski, umacniając więzy
narodowe. Władze carskie nazywały Panią Jasnogórską „główną rewolucjonistką” w
Królestwie Polskim, ponieważ pątnicy wędrowali zawsze pod sztandarami z polskim
orłem, śpiewając pieśni patriotyczne.
Na mocy przywileju przyznanego Jasnej Górze w 1450 r. przez Zbigniewa
Oleśnickiego w sanktuarium jasnogórskim można było uzyskać specjalny odpust, pod
warunkiem odmówienia modlitwy o pokój w Królestwie Polskim oraz za króla i
biskupa krakowskiego.
W 1655 r. klasztor jasnogórski przeżył oblężenie, podczas którego rycerze i zakonnicy,
pod wodzą przeora o. Augustyna Kordeckiego odparli najazd szwedzki.
Wcześniej, dzięki staraniom o. Kordeckiego, rozbudowane zostały umocnienia
obronne. Dokument królewski z 1641 r. określał warownię jasnogórską jako
Fortalitium Marianum, a kilkanaście lat później konwent został zobowiązany przez
monarchę i Sejm do utrzymywania stałej załogi wojskowej, której przewodził przeor.
1 kwietnia 1656 r. – po cudownym ocaleniu Jasnej Góry – król Jan II Kazimierz złożył
w katedrze lwowskiej śluby w imieniu całego narodu, a sto lat później, w 1764 r.
konstytucja sejmowa potwierdziła szczególne przywiązanie Polski do MB
Częstochowskiej: „Rzeczpospolita Polska stwierdza, że jest do swojej Najświętszej
Królowej Maryi Panny w Obrazie Częstochowskim cudami słynącej zawsze nabożna i
Jej protekcji w potrzebach doznająca....”Później obrali Ją sobie za Patronkę m.in.
konfederaci barscy, broniący się przed Rosjanami.
To swoisty paradoks, że...Góra jest Jasna, a Madonna Czarna
Jej wizerunek sławił już Jan Długosz /XV w./ na kartach Liber Beneficiorum: „Obraz
Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i
Królowej naszej... o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika
szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”.
To malowidło– przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem na lewej ręce – pochodzi,
prawdopodobnie z Konstantynopola, skąd przez Ruś dotarło do Polski. W 1382 r.
książę opolski Władysław powierzył ikonę paulinom z Jasnej Góry. Według dawnych
przekazów ludowych deska lipowa pochodzi ze stołu nazaretańskiego Świętej Rodziny,
wykonanego przez samego św. Józefa. Ciemne oblicza Maryi i Dzieciątka nie były
zamysłem artysty, który je odmalował – to werniks /szlachetny lakier/ je przyciemnił –
a cięcia na twarzy Matki Bożej upamiętniają akt profanacji w 1430 r., po którym o
renowację obrazu zatroszczył się osobiście król Władysław Jagiełło.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 27. 08. 2012

…….
WTOREK 28. 08. 2012

…….
ŚRODA 29. 08. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich;
+Andrzeja i Genowefę Fornalczyk /int. od sąsiadki Marianny/;
+Antoninę Pawlak /int. od Par. Zespołu Caritas/;
+Jerzego Przybyłka /int. od syna Wojciecha z rodziną/;
+Jadwigę Walicką /int. od wnuczka Sławomira z rodziną/;
+Józefa Gromka w 20 rocz. śmierci i Krzysztofa oraz Tadeusza
Czyżykowskiego i Kazimierza Karczmarka;
+Tadeusza Skrobisza /int. od syna Waldemara z rodziną/.
CZWARTEK 30. 08. 2012

…….
PIĄTEK 31. 08. 2012

…….
SOBOTA 01. 09. 2012

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Sylwii i Mariusza z racji 5 rocz. ślubu i Filipka;
Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 1/.
NIEDZIELA 02. 09. 2012

9.00 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Kwiatkowskiej z racji 18 rocz. urodzin
Za +Mariannę, Wojciecha i Jana Lipskich oraz Jana, cr Wieczorków
i Miniaków;
+Jadwigę Walicką /int. od wnuczki Ewy z rodziną/;
+Mieczysława Madańskiego, Mirosława Gawłowskiego i Andrzeja Sobolczyk;
+Jerzego Przybyłka /int. od sąsiadów syna z ul. Zachodniej/;
+Radosława Piorunowskiego /int. od chrzestnych/;
+Sławomira w 4 rocz. śmierci i Kazimierza Jacaków oraz cr. Koprzaków;
+Bronisława, Leokadię i Władysława Sawickich;
+Janinę i Jana Kołodziejczyków w 50 rocz. śmierci oraz Józefę i Jana
Pasików;
+Stefana Szadkowskiego, jego rodziców i dziadków Kępów;
+Jana Kaczmarczyka /greg.2/;
+Mariannę Skoneczną /int. od wnucząt i prawnucząt Kutów/;
+Bronisławę Grad, Władysława i Jana Żelazków oraz Stanisławę;
+Stanisławę i Władysława Staruchów oraz Andrzeja, Tadeusza, Stanisławę
i Jana Szydłowskich;
+Henryka Tkacza;
+Jana Nowaka w 6 rocz. śmierci, Katarzynę, Józefa i Tadeusza Łazowskich
oraz Józefę i Michała Jędrzejczyków;
+Stefana Wójcika w 20 rocz. śmierci, rodziców Wójcików i Pałągiewiczów;
+Juliannę i Andrzeja Haraśnych;
+Tadeusza Krasuckiego /int. od siostry z rodziną/;
+Mariana Galińskiego;
+Mariana Wójciaka /int. od siostrzeńca Andrzeja z rodziną/.
11.00 W int. Rolników.

