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26 sierpnia 2015 roku
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
26 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Częstochowskiej.
Po doznaniu wielu łask przez Polaków konstytucja sejmowa z 1764 r. potwierdziła,
że Rzeczpospolita jest „do swej Najświętszej Królowej Maryi Panny w częstochowskim
obrazie cudami słynącej nabożna i jej protekcji w potrzebach doznająca”.
Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po
upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on
u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej.
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J 6, 54. 60-69

Słowa życia wiecznego
Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: "Kto spożywa moje ciało i pije
moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym".
A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: "Trudna jest ta mowa.
Któż jej może słuchać?"
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: "To was
gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był
przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem,
są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą". Jezus bowiem na
początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać.
Rzekł więc: "Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli
mu to nie zostało dane przez Ojca". Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie
chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie odejść?"
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga".

„Tajemnica to jest wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef
5,32). Tą wielką tajemnicą, o której wspomina dzisiaj św. Paweł jest małżeńska miłość.
Wzorem miłości jest sam Chrystusa Pan. To On sam uczy nas miłować „do końca”,
pokazując, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich” (J 15,13).
Ta miłość staje się udziałem małżonków poprzez sakrament małżeństwa. Chrystus
poprzez ofiarę Krzyża stał się darem dla człowieka. Małżonkowie poprzez sakrament
małżeństwa stają się darem dla siebie. Bo prawdziwa miłość jest darem. Stawać się darem
dla siebie, dla swoich dzieci, dla innych rodzin, dla wszystkich, z którymi łączy człowieka
los, to jest wymagające zadanie. Ale piękno miłości polega właśnie na tym, że jest
wymagająca. Obdarzać kogoś miłością, znaczy stawać się dla niego darem. Dla nas,
chrześcijan, jest to ofiara bardzo konkretna, mierzona Krzyżem Chrystusa. W perspektywie
tej ofiary, tego daru z siebie dla drugiego człowieka, miłość jest zdolna wszystko znieść
i przetrzymać. O niej mówi św. Paweł: „nigdy nie ustaje, nie zazdrości, nie unosi się pychą,
nie szuka swego, nie pamięta złego” (por. 1 Kor 13,4-5). Mówiąc inaczej Miłość – to
pragnienie dobra osoby wybranej. To znaczy zapomnieć o sobie, tak, że swoje szczęście
widzi się w szczęściu osoby kochanej. Kocham – więc – chcę twojego dobra, twojego
szczęścia. Smucę się dzieląc twój niepokój i smutek. Cieszę się twoimi radościami. Więcej
ciebie w moim życiu niż mnie!
Czy twoja miłość do żony, do męża jest też taka? Jeżeli taka jest to trzeba ją wciąż
rozwijać i pielęgnować, aby czasem nic złego jej nie zniszczyło.

OGŁOSZENIA

1. Zbliża się początek roku szkolnego. Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016 dla dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców zostanie odprawiona
pierwszego września o godz. 8:15.
2. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1207,52. Na
budowę i remonty kościołów w diecezji 424,62 zł i na inwestycje parafialne 010 zł.
Bóg zapłać!

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Tadeusz Skoneczny. Polecamy jego duszę modlitewnej pamięci wszystkich Parafian.

DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Melchior Adamowicz, kawaler z par. tutejszej i Beata Agnieszka Marat, panna z par. św.
Stanisława B.M. w Godzianowie, zapowiedź III.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Dawid i Rebeka wybrali się do Zakopanego i już nazajutrz wyruszają w góry. Po
4 godzinach marszu, podczas którego Dawid nie przestaje zachwycać się pięknem
krajobrazu, a żona stale narzeka na zmęczenie – osiągnęli wreszcie szczyt.
Dawid woła w ekstazie:
- Ach, spojrzyj na tę piękną dolinę, na te chatki, łączki i pasące się owce! Patrz, jak tam
w dole pięknie…
Lica Rebeki aż poczerwieniały z gniewu:
- Jeżeli tam jest tak pięknie, to po co ty, głupi, zawlokłeś mnie tu, na górę?!

Święty Bartłomiej Apostoł
Święty Bartłomiej Apostoł występuje w Piśmie Świętym pod
dwoma imionami. Św. Jan nazywa go Natanaelem, pozostali
Ewangeliści
Bartłomiejem.
Zmarł
śmiercią
męczeńską,
prawdopodobnie w 70 roku w Armenii w mieście Albanopolis
(dzisiaj Emanstahat). Został ścięty, a wcześniej - według tradycji –
żywcem obdarty ze skóry. I właśnie zdarta skóra jest atrybutem tego
świętego. Bartłomiej Apostoł zwykle trzyma ją w ręce.
Z męczeństwem związany jest ten drugi atrybut świętego
Bartłomieja, pojawiający się przy jego wizerunkach jeszcze częściej
niż skóra. To nóż rzeźnicki, który służył oprawcom. Apostoł zwykle
trzyma go w dłoni.
Trzecim atrybutem świętego Bartłomieja jest księga. Przypomina ona, że Apostoł
prowadził działalność ewangelizacyjną. Według tradycji nawracał nawet w Indiach.
Jest patronem rzeźników, garbarzy i introligatorów.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 24. 08. 2015 r.

święto św. Bartłomieja Apostoła
7:30 – wolna intencja.
WTOREK, 25. 08. 2015 r.

7:30 – wolna intencja.
ŚRODA, 26. 08. 2015 r.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 21 października 2015 r./:
za + Kazimierę Gromek (int. od syna Andrzeja z rodz.);
+ Tadeusza Skonecznego (int. od uczestników pogrzebu).
CZWARTEK, 27. 08. 2015 r.

wspomnienie św. Moniki
7:30 – wolna intencja.
PIĄTEK, 28. 08. 2015 r.

wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
18.00 – za + Janinę Skoneczną (int. od wcznuczki Magdy z rodz.).
SOBOTA, 29. 08. 2015 r.

wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
18:00 – za + Mariana Pietrzaka w 3 roczn. śm.
NIEDZIELA, 30. 08. 2015 r.

9:00 – za + Stanisława w 10 roczn. śm. i Janinę Sobolewskich oraz Józefę
i Antoniego Owczarek.
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mateusza z ok. 18 roczn.
urodzin oraz jego Rodziców z ok. 25 roczn. zawarcia Sakramentu
Małżeństwa.
18:00 – za + Stefana i Władysławę Wójcik.

Prorok znad Jordanu - św. Jan Chrzciciel
Jan Chrzciciel był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety,
krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego cudowne narodzenie
i posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Jan urodził się sześć
miesięcy przed narodzeniem Chrystusa.W piętnastym roku panowania
cesarza Tyberiusza rozpoczął swą misję poprzednika i zwiastuna
Zbawiciela. Czynił to na pustkowiu, nad Jordanem. Zjawienie się Jana
i jego wystąpienia odbijały się szerokim echem po Palestynie
i okolicznych krajach. Sprawiła to wiadomość, że oczekiwany
Zbawiciel już pojawił się na ziemi. Jan prowadził pokutniczy
i pustelniczy tryb życia. Chrzcił wodą ciągnące do niego tłumy.
Ochrzcił również Jezusa. Zainteresował się nim także władca Galilei,
Herod II Antypas. Być może sam Jan udał się do niego, by rzucić mu w oczy: "Nie wolno
ci mieć żony twego brata". Rozgniewany władca nakazał go aresztować i osadzić
w twierdzy Macheront. W czasie uczty urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał
się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek poprosi. Ta po naradzie z matką
zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on ścięty mieczem.
Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.

