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Aby świątynia nie była nam obca /cd./
W zakrystii / bocznym pomieszczeniu sakralnym/ znajdują się naczynia i szaty
liturgiczne. Główna komoda w zakrystii na której kładzie się strój liturgiczny
przygotowany dla kapłana (celebransa) zwykle nazywana jest kredencją.
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Prawo Boże a zwyczaje.
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z
Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to
znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się
tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów,
które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń
miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego twoi
uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?"
Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest
napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale
czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a
trzymacie się ludzkiej tradycji".
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie mnie wszyscy i
zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go
nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha,
głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".

Chrystus stanowczo podkreśla, że nie to, co wchodzi z zewnątrz, czyni człowieka
nieczystym, lecz to, co wychodzi z niego.
Problem czystego serca w dobie sekularyzacji /zeświecczenia/ i relatywizmu
moralnego /istnieniu wielu systemów wartości/ staje się coraz bardziej aktualny.
Obecnie bardzo wiele — i słusznie — mówi się o problemach ekologii, o
zanieczyszczaniu powietrza czy wody. Jednak w sprawach zanieczyszczenia
wewnętrznego i moralnego świat współczesny stara się mówić jak najmniej, wręcz
zachowuje „święte milczenie”. Człowiek współczesny jest bardzo zaniepokojony tym,
co „wchodzi” w niego, co spożywa. Natomiast, praktycznie, nie zwraca uwagi na to, co
„wychodzi” z jego ust — na kłamstwo, oszczerstwo, obłudę czy przekleństwo. Czy nie
są i do nas, w tym wypadku, skierowane słowa Chrystusa: „hipokryci”?
W dzisiejszej Ewangelii Jezus proponuje człowiekowi program ekologii serca.
Właśnie ono najbardziej potrzebuje uzdrowienia, bo z niego pochodzi wszelkie zło i
zanieczyszczenie. Tak więc, zostaje przed nami nakreślone poważne zadanie:
zastosować w swoim życiu słowo Boże i dbać o ekologię naszego serca.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podst, i Gimnazjum, rodziców i nauczycieli
dnia 3 września br. na godz.8.15 na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
2. W czwartek, 6 września, na godz. 18.00 zapraszam czcicieli i sympatyków o. Pio na
Mszę św. i adorację.
3. W najbliższy piątek, tj. 7 września przeżywamy I piątek miesiąca. Do Sakramentu
Poj. zapraszam od godz. 16.30 szczególnie dzieci, które w tym roku przystąpiły do
I Komunii św. Przypominam o książeczkach I-o piątkowych.

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Annę Włodarczyk - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI:

Śp. Władysława Wójcik i śp. Marian Pietrzak – pokój ich duszom.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Paweł Kaliszewski, kawaler z par. tut. i Natalia Sobczak, panna z par. Krzemienica;
Szymon Kubryn, kawaler z Jasienia i Paulina Raczyńska, panna z par. tut.;
Cezary Kaczmarek, kawaler z par. tut. i Weronika Świech, panna z Kanic.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Na szczęście.
Coraz jesteśmy
ozdobniejsi srebrni,
I na tym świecie coraz mniej
- potrzebni.
Jan Sztaudynger

Jasnogórska Królowa Polski /cd. z nr 35 Informatora/
Każdego dnia z Częstochowy płyną w świat...
słowa Apelu Jasnogórskiego
„Maryjo, Królowo Polski – jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” Apel zainicjował
8 grudnia 1953 r. o. Jerzy Tomziński, ówczesny przeor Jasnej Góry, apelując do
Polaków o duchową więź z uwięzionym prymasem Wyszyńskim. Trzy lata później, 16
maja 1956 r., Prymas Tysiąclecia ułożył w Komańczy – kolejnym miejscu uwięzienia
– Jasnogórskie Śluby Narodu.
Tam też narodziła się idea Wielkiej Nowenny, dziewięcioletniego planu
duszpasterskiego odnowy moralnej i religijnej Polaków, połączonego z peregrynacją
po Ojczyźnie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Ukoronowaniem Wielkiej Nowenny był Millennijny Akt Oddania Narodu w
Macierzyńską Niewolę Maryi Królowej Polski 3 maja 1966 r.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 03. 09. 2012

8.15 W int. dzieci, młodzieży i wychowawców.
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 3/.
WTOREK 04. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 4/.
ŚRODA 05. 09. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Karoliny i Konrada Goleń z racji 1 rocz. ślubu;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Izy w 11 rocz. urodzin;
Za +Mariana Galińskiego w 1 rocz. śmierci;
+ Jana Kaczmarczyka /greg. 5/;
+Antoninę i Mariana Pawlaków /int. od syna Andrzeja z rodziną/;
+Jerzego Przybyłka /int. popogrzebowa/;
+Jana i Stanisławę Olczak, Teresę Kacprzak oraz cr. Olczaków i Haraśnych;
+Mariana Starucha w 15 rocz. śmierci, Helenę i Stanisława Kielanów
oraz Józefę i Mateusza Staruchów;
+Mariana Pietrzaka /int. popogrzebowa/;
+Jana w rocz. śm. i Helenę Tusów, zmarłych z rodziny Tusów i Bolejków.
CZWARTEK 06. 09. 2012

18.00 O trzeźwość w naszej Parafii /int. Koła Żywego Róż. o. Pio/;
Za + Grzegorza Staszewskiego w 5 rocz. śmierci;
+ Jana Kaczmarczyka /greg. 6/;
PIĄTEK 07. 09. 2012

16.30 Spowiedź.
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 7/.
SOBOTA 08. 09. 2012

17.00 Ślub – Sylwia Milewska i Sylwester Musialik.
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 8/.
NIEDZIELA 09. 09. 2012

9.00 Za zmarłych Parafian.
Za +Mariannę, Stanisława i Jana Kupidurów, cr. Kupidurów i Chudych
oraz Mariana Meto i Stefana Chudego.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Pawła Jońskich z racji 15 rocz. ślubu
oraz ich dzieci;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Sylwestra Osińskich
z racji 10 rocz. ślubu.
18.00 Za +Józefę i Piotra Fijałkowskich, Janinę Skoneczną oraz Wojciecha Rutkę;
+Jana Kaczmarczyka /greg. 9/.

