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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1 Krl 3, 5. 7-12; Rz 8, 28-30; Mt 13, 44-52

Jezus powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w polu. Znalazł go pewien człowiek. Ukrył go
z powrotem i bardzo uradowany odszedł. Sprzedał wszystko,
co posiadał, i kupił to pole. Królestwo niebieskie podobne jest
także do kupca, który poszukiwał pięknych pereł. Gdy znalazł
jedną, niezwykle cenną, sprzedał wszystko, co posiadał, i kupił ją. Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby. Kiedy
jest pełna, wyciąga się ją na brzeg. Dobre ryby wybiera się do
naczyń, a złe wyrzuca. Podobnie będzie przy końcu świata.
Zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?”. Odpowiedzieli Mu: „Tak!”.
Wtedy im powiedział: „Właśnie dlatego każdy nauczyciel Pisma, gdy staje się uczniem królestwa niebieskiego, podobny
jest do gospodarza domu, który ze swego skarbca wyjmuje
to, co nowe i stare”.

Perły i bramy raju
Pan Jezus jest przedstawiony jako ktoś, kto szuka pereł. Kiedy
czytamy Apokalipsę, to odnajdujemy w niej perły. Miasto Boga
– niebiańskie Jeruzalem, miasto, w którym spędzimy całą wieczność, ma bramy, które są perłami. Kiedy więc widzimy Jezusa
poszukującego pięknych pereł, to tak naprawdę widzimy Jezusa, który poszukuje bram w raju, poszukuje bram nieba. Po co to
robi? Po to, żeby je otworzyć, żeby nas wszystkich wpuścić. Królestwo niebieskie podobne jest do perły, przez której wąski kanalik trzeba będzie się przecisnąć, żeby wejść do nieba. A Jezus,
poszukiwacz pereł, poszukiwacz bram do nieba, znalazł i otworzył nam tę bramę w dniu zmartwychwstania. Piękna perła – oto
nasze życie!
Panie, dziękuję Ci za łaskę życia i za powołanie, którym
mnie obdarzyłeś. Daj mi siłę, bym wciąż głosił Twoją chwałę. Ty jesteś jedynym skarbem na tym świecie.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Dn 7, 9-10. 13-14; 2 P 1. 16-19; Mt 17, 1-9

Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się
w ich obecności, a Jego twarz zajaśniała jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali się im Mojżesz
i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Piotr powiedział do Jezusa:
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tutaj
trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla
Eliasza”. A gdy jeszcze to mówił, zasłonił ich świetlisty obłok.
Z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem umiłowanym,
którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie!”. Gdy uczniowie
to usłyszeli, upadli na twarz bardzo przerażeni. A Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: „Wstańcie! Nie bójcie się!”. Gdy
podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa.
Kiedy schodzili z góry, Jezus przykazał im: „Nie mówcie nikomu o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie zostanie
wskrzeszony z martwych”.

Owocny trud
Bóg jest zawsze tym, który czyni pierwszy krok w kierunku człowieka, bo istotą Boga jest obdarowywać sobą! Przyjęcie daru
wiąże się jednak z podjęciem trudu jego przyjęcia. Dla uczniów
było to pójście na kolejną wyprawę, pozostawienie swoich
spraw, zawierzenie Jezusowi, który nie wyjawił im, dlaczego
wziął ze sobą tylko ich trzech, gdzie ich zaprowadzi ani po co. Zaufanie i podjęcie trudu zaowocowało doświadczeniem bliskości
Boga, Jego chwały i piękna! Piotr był tak zachwycony, że potrafił
jedynie powiedzieć: „Dobrze, że tu jesteśmy”. Bo człowiekowi jest
dobrze przy Bogu! A Bóg dobrze czuje się z człowiekiem!
Jezu, dziś Górą Przemienienia jest moje serce. Proszą Cię
o odwagę pozostawienia swoich spraw, innych ludzi, rzeczy do zrobienia i wejścia w głąb serca, gdzie mnie oczekujesz, by objawić mi piękno Twojego Oblicza.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1 Krl 19, 9a. 11-13; Rz 9, 1-5; Mt 14, 22-33

Jezus polecił swoim uczniom, aby wsiedli do łodzi i przeprawili się przed Nim na drugi brzeg. On tymczasem miał odprawić
tłum. Kiedy ludzie się rozeszli, wyszedł na górę, aby się modlić
w samotności. Zapadł wieczór, a On sam tam przebywał. Tymczasem łódź oddaliła się już kilkaset metrów od brzegu. Fale
nią miotały, gdyż wiatr wiał z przeciwnej strony. O czwartej
straży nocnej przyszedł więc do nich po jeziorze, a gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po jeziorze, przestraszyli się i mówili: „To jakaś zjawa!”. I ze strachu zaczęli krzyczeć. Wtedy Jezus
natychmiast przemówił: „Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie
się!”. Piotr więc rzekł: „Panie! Jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do
Ciebie po wodzie”. A On odpowiedział: „Chodź!”. Piotr wyszedł
z łodzi i po jeziorze przyszedł do Jezusa. Gdy zauważył, że wieje
silny wiatr, przeraził się i zaczął tonąć. Wtedy krzyknął: „Panie!
Ratuj mnie!”. Jezus zaraz wyciągnął rękę i chwycił go. Powiedział
mu: „Człowieku małej wiary! Dlaczego zwątpiłeś?”. Gdy wsiedli
do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, oddali Mu
hołd i wyznali: „Ty naprawdę jesteś Synem Bożym”.

Ja jestem!
Doświadczenie pokazuje, że wielkim pragnieniem człowieka jest
to, aby BÓG BYŁ. I kiedy ktoś odbierze mu wiarę w to, że Bóg jest,
to bardzo cierpi i jest nieszczęśliwy, wtedy szuka Boga, nawet
nie wiedząc, że to robi. Jezus Chrystus zwraca się dzisiaj do tych
wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga słowami: Uspokójcie się!
Ja jestem. Nie bójcie się! Sam fakt, że On – Syn Boży – jest, zmienia ludzkie serce, ta myśl powoduje, że jesteśmy spokojni i szczęśliwi. Nie szukamy przecież jakiejś mrzonki. Tylko Bóg zaspokoi
poczucie bezpieczeństwa, którego nie daje nam świat.
Jezu, jeśli Ci zaufam, zaskoczę sam siebie. Dziękuję Ci, że
działasz z mocą w trudnych chwilach mojego życia. Powierzam Ci wszystkich zmagających się z nawałnicami
trudności w wierze.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 56, 1. 6-7; Rz 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28

Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła Mu naprzeciw
i głośno wołała: „Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Zły
duch bardzo dręczy moją córkę”. Ale On nie odezwał się do
niej ani słowem. Uczniowie podeszli do Niego i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. On odpowiedział: „Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela”.
Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła: „Panie! Pomóż
mi!”. Lecz On odpowiedział: „Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom”. Ona zaś rzekła: „Tak, Panie! Ale
i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich panów”.
Wtedy Jezus powiedział: „Kobieto! Wielka jest twoja wiara!
Niech więc ci się stanie tak, jak chcesz”. I w tej samej chwili jej
córka została uzdrowiona.

Miłość potrafi współcierpieć
Dręczenie córki powodowało udrękę matki. Wydaje się, że właśnie to mogło przekonać Jezusa, dlatego że Bóg doskonale wie,
co znaczy cierpieć, gdy cierpią dzieci. Jedyną możliwością złego
ducha, by zranić Boga, jest uderzenie w Jego dzieci. Boga nie
można zranić, jest zbyt wielki, zbyt potężny, niedostępny dla złego ducha. Zły duch nie może uczynić Bogu nic złego, ale może
zrobić coś złego Jego dzieciom i wtedy Bóg cierpi. Kiedy ta kobieta mówi: Ulituj się nade mną, bo moja córka cierpi, Bóg ją rozumie. Bóg bardzo cierpi, gdy my cierpimy.
Boski Lekarzu, czasem staję przed Tobą, by prosić Cię o łaskę, ale brakuje mi wytrwałości, stałości w wołaniu do Ciebie. Obdarz mnie determinacją w dążeniu do Ciebie.
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Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów
Odpust Porcjunkuli
U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej,
wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński
z IX wieku, zwany Porcjunkulą. Pierwotny tytuł tego kościoła
brzmiał - Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Według
bowiem podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu
Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie.
Nazwę Matki Bożej Anielskiej prawdopodobnie nadał świątyni
św. Franciszek z Asyżu. Legenda głosi, że słyszano często nad
kapliczką głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. Na początku XIII w. kapliczka znajdowała się w stanie ruiny. Odbudował ją św. Franciszek zimą 1207/1208 roku i tu zamieszkał. Tu
również w roku 1208 lub 1209 w uroczystość św. Macieja Apostoła (wtedy było to 24 lutego) Franciszek wysłuchał Mszy św.
i usłyszał słowa Ewangelii: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (...) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie

zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie
bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 6-10). Franciszek wziął te słowa do siebie jako nakaz
Chrystusa. Zdjął swoje odzienie, nałożył na siebie habit, przepasał się sznurem, udał się do kościoła parafialnego św. Jerzego
w Asyżu i zaczął na placu nauczać. Jeszcze w tym samym roku
zgłosili się do niego pierwsi towarzysze: Bernard z Quinvalle
i Piotr z Katanii, późniejszy brat Egidiusz. Obaj zamieszkali wraz
z Franciszkiem przy kościółku Matki Bożej Anielskiej. Kiedy zebrało się już 12 uczniów Franciszka, nazwali się braćmi mniejszymi. Za cel obrali sobie życie pokutne i głoszenie Chrystusa,
nawoływanie do pokuty i zmiany życia. W roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom
kaplicę i miejsce przy niej, na którym ci wybudowali sobie ubogie szałasy. Porcjunkula stała się w ten sposób domem macierzystym zakonu św. Franciszka. Tu również schroniła się św. Klara z Offreduccio. W Niedzielę Palmową 28 marca 1212 r. odbyły

się jej obłóczyny. Tak powstał II zakon (klarysek) pod pierwotną
nazwą „Ubogich Pań”. Niebawem w ślady św. Klary poszła jej
siostra, św. Agnieszka. Zamieszkały one tymczasowo u benedyktynek w pobliżu Bastii, zanim św. Franciszek nie wystawił
dla nich małego klasztoru ? przy kościele św. Damiana. Franciszek zakończył swoje życie przy kościele Matki Bożej Anielskiej
w 1226 roku. 11 kwietnia 1909 roku papież Pius X podniósł
kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu do godności bazyliki
patriarchalnej i papieskiej. Nazwa Porcjunkula była znana już
za czasów św. Franciszka i być może przez niego została wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna
część. Może to odnosić się do samej
kapliczki, która była bardzo mała, jak
również do posesji przy niej, także
niewielkiej.
W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Pan Jezus, obiecując Zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu
Komunii Świętej odwiedzą kapliczkę.
Na prośbę Franciszka przywilej ten
został zatwierdzony przez papieża
Honoriusza III. Początkowo można
go było zyskać jedynie między wieczorem dnia 1 sierpnia a wieczorem
dnia 2 sierpnia. W 1480 r. Sykstus VI
rozciągnął ten przywilej na wszystkie
kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla samych zakonników.
W 1622 r. Grzegorz XV objął nim także wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają się i przyjmą Komunię
Świętą w odpowiednim dniu. Z czasem kolejni papieże potwierdzali ten
przywilej. Paweł VI swoją konstytucją
apostolską Indulgentiarium Doctrina
w 1967 roku uczynił to ponownie.

Każdy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny,
spełniając zwykłe warunki (pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia Święta wraz z modlitwą w intencjach papieża, w których on się modli ponadto wykluczone
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu), zyskuje odpust zupełny.
Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, Sanktuarium NMP Anielskiej Pani Dąbrowy
Górniczej i Matki Zagłębia, Perła Zagłębia, Zagłębiowska
Kana – sanktuarium diecezji sosnowieckiej gdzie czczona jest
Matka Boża Anielska w figurze łaskami słynącej, wyrzeźbionej w drewnie cedrowym w 1904 r. przez Józefa Baltazara Proszowskiego. Kult
Matki Bożej czczonej jako Królowa
Aniołów rozwijał się w Zagłębiu Dąbrowskim od drugiej połowy XIX w.
Parafia pw. NMP Anielskiej została
ustanowiona w 1891 r. przez biskupa kieleckiego Tomasza Kulińskiego.
W 1897 r. uroczyście wprowadzono
do dąbrowskiej świątyni obraz „Królowej Anielskiej”, który cieszył się od
samego początku wielką czcią wiernych. Ludzie otrzymują łaski za pośrednictwem Matki Bożej Anielskiej,
które potwierdzone były od samego
początku składanymi wotami jako
podziękowanie.
Bazylika NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej to kościół z przywilejami Stolicy Apostolskiej. Jest to pierwsze sanktuarium w Polsce z tytułem
bazyliki (probazyliki), który nadał 19
marca 1901 r. papież Leon XIII.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczyna się sierpień, miesiąc dla nas szczególny na
płaszczyźnie tak religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu
ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów
zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy
podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania
z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest
św. Maksymilian Maria Kolbe.
2. W okresie wakacji, w tygodniu jest jedna Msza św. o godz.
18.00; okazja do spowiedzi 15 min. przed Mszą św. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku pół godziny
po Mszy św. (od godz. 18.30 do 19.00). Msze św. w niedziele:
godz. 9.00, 12.00 i 18.00; w okresie wakacji nie ma Mszy św.
o godz. 10.30; Msza św. w sobotę o godz. 18.00 jest liturgią
niedzielną. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla
nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.

3. We wtorek, 1 sierpnia, przypada 73. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie
modlitwy za naszą umiłowaną ojczyznę, za tych, którzy za jej
wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.
4. W środę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią św. Franciszka z Asyżu. Odpust w sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
połączony z Diecezjalną Pielgrzymką Kobiet do Sanktuarium
Ziemi Zagłębiowskiej. Suma odpustowa o godz. 11.00.
5. Pierwszy czwartek miesiąca, 3 sierpnia, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. o godz. 18.00 będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz.
21.00, zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim.
6. W pierwszy piątek miesiąca, 4 sierpnia, pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grze-

chy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 17.00. Prosimy też zgłaszać chorych,
których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem w pierwszy piątek miesiąca.
7. W pierwszą sobotę miesiąca, 5 sierpnia, dzień poświęcony
Najświętszemu Sercu Maryi.
8. W niedzielę, 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego.
W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane jest od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom
i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia
o Panu Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi.
I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy
pamiętali o tym, co dla nas Pan Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do
Niego modlili i służyli bliźnim.
9. W niedzielę, 6 sierpnia, pierwsza niedziela miesiąca, po
Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
10. We wtorek, 8 sierpnia, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu.
11. W czasie wakacji sakrament chrztu będzie udzielany w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
W czwartą niedzielę miesiąca, Msza św. o godz. 12.00 z błogosławieństwem dzieci na roczek. Zgłoszenia w kancelarii
parafialnej.
12. We wtorek, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po
ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił
papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była
przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie
15 sierpnia. W Polsce ta uroczystość znana jest i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła
przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną
tu pobłogosławione podczas świątecznych Mszy świętych.
Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania
Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby
błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu
i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dziękujemy za dar pierwszych
zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia
Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana
Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają
ku niebu.
13. Naszą modlitewną pamięcią obejmujemy, 15 sierpnia,
także doniosłe wydarzenie w naszej narodowej historii: tak
zwany Cud nad Wisłą, kiedy to nasze wojska oparły się przeważającej sile wojsk bolszewickich w 1920 roku. „Cud nad Wisłą” uważa się za zwrotny punkt w historii XX-wiecznej Europy,
gdyż powstrzymał „czerwoną inwazję” na Zachód i pozwolił
uniknąć kolejnego rozbioru Polski. Pamiętamy o polskich
żołnierzach, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, starają się
wprowadzać pokój tam, gdzie go brakuje – w tym dniu jest
ich święto.
14. W środę, 16 sierpnia, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy
składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.

15. W trzecią niedzielę miesiąca, 20 sierpnia, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele. Bóg
zapłać.
16. Dożynki diecezjalno-gminne odbędą się 20 sierpnia
w Siewierzu. O godz. 13.30 będzie miało miejsce wystawienie
wieńców dożynkowych wokół kościoła pw. Św. Macieja w Siewierzu. Dziękczynna Msza św. za zbiory pod przewodnictwem
bpa Grzegorza Kaszaka odprawiona zostanie o godz. 14.00
w kościele parafialnym. Drugą część uroczystości stanowił
będzie tradycyjny obrzęd dożynkowy zorganizowany przez
Gminę Siewierz przy współpracy Diecezji Sosnowieckiej. Wydarzeniu przyświecać będą występy i imprezy towarzyszące.
Gwiazdą wieczoru będzie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zwyczaj dziękowania za zbiory spotykamy w Kościele już od IX
wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył.
Modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną
pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.
17. We wtorek, 22 sierpnia, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami.
18. „Idźcie i głoście” – to hasło XXVI pielgrzymki z Diecezji
Sosnowieckiej na Jasną Górę w roku 2017. Pierwsza część
Diecezjalnej Pielgrzymki rozpocznie się w Olkuszu w środę 9 sierpnia Mszą św. o godz. 8.00 w bazylice św. Andrzeja
Apostoła. Z Jaworzna i Będzina grupy wyruszą już 8 sierpnia.
Druga część rozpocznie swoje pielgrzymowanie z kościoła
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Sanktuarium Polskiej
Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce w środę 23 sierpnia Mszą św. o godz. 7.00. Zapraszamy parafian do udziału
w Zagłębiowskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 23.08
– 25.08. Zapisy w kancelarii.
19. Od trzech lat w naszej diecezji jest możliwość uczestnictwa duchowego w pielgrzymce. Jakie owoce czekają na
duchowego pielgrzyma? Chociaż nie idzie na pielgrzymkę
uczestniczy w niej i korzysta ze wszystkich owoców pielgrzymowania. W imieniu pielgrzymów duchowych zanoszone są
przed tron Matki Bożej intencje, które Duchowy pielgrzym
składał przy dokonaniu zapisu. Ksiądz opiekun grupy duchowych pielgrzymów codziennie odprawia Mszę św. we wszystkich intencjach polecanych przez duchowych pątników. Jak
zostać duchowym pielgrzymem? Należ zapisać się w parafii
oraz podać intencję która zostanie złożona przed tronem Matki Bożej. Duchowe pielgrzymowanie trwa pięć dni; od 9 do
13 sierpnia. Pielgrzymi duchowi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie, korzystając z materiałów przygotowanych
dla pielgrzyma. Są to konferencje, rozważania różańcowe,
Eucharystia. Wyrusz na pielgrzymi szlak. Chociaż nie będziesz
z pielgrzymami ciałem – możesz być z nimi duchem. Zapisy
w parafiach.
20. W środę, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Również w naszym narodzie
nie brakuje osób, które były prześladowane za swoje poglądy,
a nawet oddały swoje życie za prawdę. Najlepszym współczesnym przykładem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Aby ofiara ich
cierpienia zrodziła zbawienne dla naszej Ojczyzny owoce, będziemy prosili Chrystusa Króla oraz Jego Matkę.

21. W sobotę, 26 sierpnia, oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie. W częstochowskiej ikonie od wieków czcimy Maryję jako Matkę i Królową. Pani Częstochowska towarzyszy
nam przez całe życie. Wpatrujmy się w Jej matczyne oblicze,
„pamiętajmy i czuwajmy” przez dobre, pokorne i wierne Panu
Bogu życie w naszej trudnej codzienności.
22. Akcja Katolicka z naszej parafii zaprasza wszystkich parafian do pomocy dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących, organizując zbiórkę przyborów szkolnych.
23. W wakacje wiele rodzin jest nie obecnych, dlatego nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej będzie kontynuowane
po wakacjach. W tym czasie figura będzie w kościele, gdyby
rodzina chciała przyjąć teraz figurę to prosimy o zgłoszenie
się do duszpasterzy.
24. Dla osób zainteresowanych Nowenną Pompejańską zostały przygotowane materiały jak ją odmawiać. Materiały są
do zabrania w zakrystii. Początki Nowenny Pompejańskiej
wiążą się z dwiema postaciami: błogosławionym Bartolomeo Longo, „apostołem różańca”, działającym w Pompejach
od 1872 r., oraz Fortunatiną Agrelli z Neapolu, której Maryja
objawiła się jako Królowa Różańca Świętego. Nieuleczalnie
chora Fortunatina została uzdrowiona w 1884 r. po tym, jak
wypełniła prośbę Maryi i odprawiła 6 nowenn, odmawiając
każdego dnia cały różaniec. Bł. Bartolomeo Longo rozpropagował wówczas tę formę Nowenny w Kościele, a Papież Leon
XIII uznał objawienia, które dały jej początek. O Nowennie
Pompejańskiej mówi się, że jest nie do odparcia, ponieważ
Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto będzie modlić się
na różańcu przez 54 dni, ten otrzyma łaskę, o którą prosi. Potwierdza to ogromna liczba świadectw o spełnieniu się próśb
zanoszonych do Boga tą drogą. I to próśb najtrudniejszych:
o uzdrowienie z nieuleczalnej choroby, o pracę, wyjście z długów, nawrócenie, czy ocalenie małżeństwa. Wielu modlących
się mówi również o doświadczeniu własnej przemiany podczas odprawiania Nowenny.
25. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy – życzymy udanego, radosnego wypoczynku.
26. Ogłoszenia duszpasterskie a także intencje mszalne można sprawdzić na stronie internetowej naszej parafii:
www.nmp-kp.pl.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• w poniedziałek, 31 lipca, św. Ignacy z Loyoli (1491-1556),
prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, założyciel zakonu jezuitów;
• we wtorek, 1 sierpnia, św. Alfons Maria Liguori (1696-1787),
biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów;
• w piątek, 4 sierpnia, św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik, który miłością, surową
pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej
parafii w Ars koło Lyonu;
• we wtorek, 8 sierpnia, św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia;

• w środę, 9 sierpnia, św. Teresa Benedykta od Krzyża, dziewica i męczennica – Edyta Stein. Urodziła się we Wrocławiu,
w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię we Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła
się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana,
a następnie wywieziona do obozu Auschwitz , gdzie zginęła
9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1998
roku, a rok później ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla Chrystusa,
są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych, kulturowych i religijnych;
• w czwartek, 10 sierpnia, święto św. Wawrzyńca, diakona
Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że
zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II
tego samego dnia;
• w piątek, 11 sierpnia, św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc
za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła
zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami;
• w poniedziałek, 14 sierpnia, św. Maksymilian Maria Kolbe
(1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia; jest to jeden z najbardziej znanych świętych na świecie; ogarnięty pragnieniem
zdobycia całego świata dla Maryi szerzył Jej cześć wszelkimi
możliwymi środkami, wykorzystując również najnowsze zdobycze techniki; beatyfikowany jako wyznawca, a kanonizowany jako męczennik;
• w czwartek, 17 sierpnia, św. Jacek Odrowąż (1200-1257),
polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych
częściach naszego kraju; jego życie było przepełnione czcią
do Matki Bożej;
• we wtorek, 22 sierpnia, Maryja – Królowa. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także
i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy.
Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku
w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu
szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954
roku. Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat
Syna – Króla i Pana wszystkiego;
• w poniedziałek, 21 sierpnia, św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając
dzieciom na wcześniejszą Komunię Świętą; nazwano go „papieżem dzieci”;
• w czwartek, 24 sierpnia, święto św. Bartłomieja, Apostoła.
Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: lipiec 2017
1. Wojciech Janusz Kwiatkowski
2. Lena Anna Kozyra
3. Filip Aleksander Krypel
4. Krzysztof Doros
5. Igor Milan Kościński

5 INTENCJE MSZALNE

XVII Niedziela Zwykła 30.07.
9.00. † Otylię w 2. r. śmierci, Stefana, Wacława Kucypera
12.00. † Tadeusza Wilka; Kazimierę, Jana Perczak
18.00. † Krzysztofa, Mariana, Damiana i zmarłych z rodziny
			 Koniecznych
Poniedziałek 31.07. Św. Ignacego z Loyoli
18.00. † Bogusława Mikołajczyka, od chrześniaka Dawida
			 z Zawoi
Wtorek 01.08. Św. Alfonsa Marii Liguoriego
18.00. † Annę Borkowską
Środa 02.08.
18.00. † Władysławę Łebek, od kuzynki Jasi z mężem
			 i rodziną
Czwartek 03.08.
16.00.		 Ślub: Michał Twardoch i Jagoda Bocheńska
18.00.		 W intencji ojczyzny
Piątek 04.08. św. Jana Marii Vianneya
18.00. † Bożenę Olszewską, od sąsiadów
Sobota 05.08.
16.00.		 Ślub: Marcin Mazurkiewicz i Paulina Pietranek
18.00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca

!

XVIII Niedziela Zwykła 06.08. Przemienienie Pańskie
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
12.00. † Helenę Jasik, w 3. r. śmierci, od męża i dzieci
18.00. † Janusza i zmarłych z rodziny Szlęk; Anielę,
			 Stanisława Kusarek
Poniedziałek 07.08.
18.00. † Lucynę Kaczmarek
Wtorek 08.08. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Katedralnej w Sosnowcu
18.00. † Władysławę Łebek, od wujka Eugeniusza
			 Mikołajskiego
Środa 09.08. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
18.00. † Bogusława Mikołajczyka, od Eweliny Pająk z Zawoi
Czwartek 10.08. Święto św. Wawrzyńca
18.00. † Marię Szewczyk w 2. r. śmieci, od mamy i siostry
Piątek 11.08. Św. Klary
18.00. † Bogusława Mikołajczyka, od pracowników TZN
Sobota 12.08.
18.00. † Kazimierza Siwca w 30. r. śmierci

!

XIX Niedziela Zwykła 13.08.
9.00. † Kazimierę w 21. r. śmierci, Władysława w 9. r. śmierci
			 Karwalskich
12.00. † Michała Nawrot w 20. r. śmierci
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Radosława z okazji 40. r. urodzin
Poniedziałek 14.08. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
18.00. † Helenę Fijałkowską; Adama Gębczyńskiego;
			 Weronikę Lis

Wtorek 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
9.00. † Adama w 4. r. śmierci, Czesława Grudzień
12.00.		 O Boże błogosławieństwo w 15. r. ślubu Joanny
			 i Wojciecha
18.00.		 O nawrócenie i utrzymanie w trzeźwości dla syna
			 Ireneusza, od mamy
Środa 16.08.
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla
			 nich, a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów
Czwartek 17.08. Św. Jacka
18.00. † Bogusława Widawskiego w 3. r. śmierci, od żony,
			 mamy, córki i zięcia
Piątek 18.08.
18.00. † Władysławę Łebek, od brata z rodziną
Sobota 19.08.
18.00. † Józefa Gronieckiego w 9. r. śmierci; Franciszka,
			 Stefanię, Florentynę Staniec; Jadwigę Pastuszka

!

XX Niedziela Zwykła 20.08.
9.00. † Marka Siwca w 4. r. śmierci
12.00.		 Chrzty:
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Krystyny
Poniedziałek 21.08.
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Aleksandra w 60. r. urodzin, Anny w 56. r.
			 urodzin
Wtorek 22.08. Najświętszej Maryi Panny Królowej
18.00. 1) † Henryka Caban
		 2) O zdrowie dla Krzysztofy Krasnodębskiej
Środa 23.08.
18.00. † Janusza Wańskiego w 7. r. śmierci
Czwartek 24.08. Święto św. Bartłomieja Apostoła
18.00. † Bogusława Mikołajczyka, od Anny Polak z rodziną
			 z Zawoi
Piątek 25.08.
18.00. † Janinę, Zdzisława Kisielewskich
Sobota 26.08. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
18.00. † Wacława Szpruch, od żony

!

XXI Niedziela Zwykła 27.08.
9.00. † Alfreda Marczewskiego
12.00.		 Roczki:
18.00. † Grażynę, Aleksandra Zawada, od dzieci
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