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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Rdz 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Łk 11, 1-13

Jezus modlił się w pewnym miejscu. Kiedy skończył, jeden
z Jego uczniów poprosił Go: „Panie, naucz nas modlić się, jak
Jan nauczył swoich uczniów”. Wtedy powiedział im: „Gdy się
modlicie, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię.
Niech przyjdzie Twoje królestwo. Chleba naszego powszedniego dawaj nam każdego dnia. I odpuść nam nasze grzechy, gdyż i my darujemy każdemu, kto wobec nas zawinił.
I nie dopuszczaj do nas pokusy”. Potem powiedział do nich:
„Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy
z prośbą: «Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo właśnie mój
przyjaciel, będąc w drodze, przybył do mnie, a nie mam mu
co podać». A on ze środka odpowie: «Nie sprawiaj mi kłopotu.
Drzwi są już zamknięte, a moje dzieci i ja jesteśmy już w łóżku. Nie mogę wstać, żeby ci podać». Mówię wam: Jeśli nawet
nie wstanie i nie da mu, dlatego że jest jego przyjacielem, to
wstanie z powodu jego natręctwa i da mu, ile potrzebuje. I Ja
wam mówię: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie;
pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a temu, kto puka, będzie otwarte. Czy
jest wśród was taki ojciec, który, gdy go syn poprosi o rybę,
zamiast ryby poda mu węża? Albo gdy poprosi go o jajko, czy
poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, chociaż źli jesteście, umie-

cie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec
z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
„Panie, naucz nas modlić się”
Wiara jest relacją osobową, czyli spotkaniem Boga z człowiekiem.
Jej wzrost zależy od stałości i jakości komunikacji z Bogiem. Jej wyrazem jest codzienna modlitwa. Dziś Jezus przypomina, jak jest ona
ważna. W modlitwie zawsze będę uczniem. Nawet ucząc jej innych
(np. dzieci), sam potrzebuję postawy pokornej otwartości. Po raz kolejny proszę Jezusa, aby pomógł mi w dialogu z Bogiem. Jezus pokazuje mi trzy ścieżki i zachęca, aby iść nimi wszystkimi. Na modlitwie
mam prosić, w ten sposób wyrażam wiarę w dobroć i wszechmoc
Boga, który nigdy nie pozostawia mojej modlitwy niewysłuchanej.
Na modlitwie mam szukać, czym jest wola Boża względem mnie
i jak ją realizować. Na modlitwie mam wreszcie kołatać, angażować
w ten dialog całego siebie z całym swoim życiem. W modlitwie Ojcze
nasz to wszystko znajdę. Codziennie, bez wyjątku.
Bądź, Panie Jezu, moim nauczycielem modlitwy. Chcę
wpatrywać się w Twoją zażyłą rozmowę z Ojcem i codziennie Cię w tym naśladować. Proszę Cię o Twoją cierpliwość
i posłuszeństwo dla mojego serca.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Koh 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-5. 9-11; Łk 12, 13-21

Ktoś z tłumu odezwał się do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem”. Lecz On mu
odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”. Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie
się wszelkiej chciwości, bo życie nie polega na gromadzeniu
bogactwa ani nie zależy od tego, co się posiada”. I opowiedział
im przypowieść: „Pewnemu bogatemu człowiekowi obficie obrodziła ziemia. Zastanawiał się: «Co mam zrobić, skoro nie mam
już gdzie gromadzić plonów?». W końcu postanowił: «Zrobię
tak: zburzę moje spichlerze i zbuduję większe. Tam wszystko

zgromadzę: zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie
dobra, starczą ci na długie lata; odpoczywaj, jedz, pij i baw się!».
Tymczasem Bóg powiedział do niego: «Głupcze, tej nocy życie
ci będzie odebrane. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?». Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie,
a nie jest bogaty przed Bogiem”.
Być bogatym przed Bogiem
Jezus uczy dziś właściwego spojrzenia na relację pomiędzy pragnieniem szczęścia w życiu a dobrami materialnymi. Wartość

tych ostatnich mierzy się sposobem ich użycia. One nie mogą
przeszkadzać w szukaniu prawdziwego bogactwa, które czyni
ludzi bogatymi przed Bogiem. W obecnych czasach łatwo stać
się wyznawcą religii posiadania, która może zniewolić każdego.
Bożki majątku, chciwości, zazdrości i zawiści pojawiają się na
firmamentach. Kuszące reklamy przekonują, że ludzka wartość
zależy od posiadania różnych rzeczy, zniewalają nas. Tymczasem prawdziwa wolność przychodzi w Bogu, ponieważ On jest
jedynym Panem mojej przyszłości. Wszystko pochodzi od Niego

i przed Nim zdam kiedyś rachunek, również z tego, jak dobra
materialne służyły mojemu duchowemu rozwojowi. Moje życie
zależne jest od stopnia zażyłości z Bogiem. On jest Ojcem, w którego ręku zawsze mogę się czuć bezpieczny.
Zabierz, Panie, całą moją wolność, pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę, wszystko, co mam i posiadam. Daj
mi tylko miłość Twoją i łaskę, a to mi wystarczy.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Mdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2. 8-19; Łk 12, 32-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie bój się, mała trzódko, bo spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo.
Sprzedajcie swoje dobra i wspomóżcie potrzebujących!
Sprawcie sobie sakiewki, które się nie zużyją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie
niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce.
Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. Wy
zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, który ma wrócić z wesela, aby zaraz mu otworzyć, gdy przyjdzie
i zapuka. Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających,
gdy przyjdzie. Zapewniam was, że przepasze się, posadzi ich
przy stole i obchodząc, będzie im usługiwał. Szczęśliwi, jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie!
Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie
przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby mu włamać się do swego
domu. I wy też bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy mówisz tę przypowieść do nas, czy do wszystkich?”.
Pan odpowiedział: „Kto jest tym wiernym i rozsądnym zarządcą, którego pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie rozdawał należne porcje pożywienia? Szczęśliwy
sługa, którego pan zastanie przy tej czynności, gdy powróci.
Naprawdę mówię wam, że powierzy mu zarząd nad całym
swoim majątkiem. Lecz jeśli ten sługa pomyśli sobie: «Mój pan
opóźnia swoje przybycie» i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić
i upijać się, to jego pan nadejdzie w nieoczekiwanym dniu
i o nieznanej godzinie. Wtedy odsunie go i umieści wśród
niewiernych. Sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie

przygotował ani nie postąpił zgodnie z jego wolą, będzie surowo ukarany. Ten zaś, który jej nie poznał, a uczynił coś godnego kary, zostanie ukarany łagodniej. Od każdego, któremu
wiele dano, wiele też będzie się wymagać, a komu więcej powierzono, od tego też więcej będą żądać”.
Przepis na szczęście
Każdy, kto ma świadomość, jak wielkie i niewysłowione są Boże
dary udzielone nam w Chrystusie, chciałby je jak najlepiej przyjąć i jak najowocniej spożytkować, aby w ten sposób oddać
chwałę Bogu i uczynić swoje życie szczęśliwe. Jezus dziś mówi:
„Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie” (Łk 12,37). Dziwna może się wydawać ta Jezusowa recepta
na szczęście. Czuwanie kojarzy się przecież z życiem w napięciu,
w ciągłym niepokoju. Ale ta recepta pochodzi od Jezusa, nie jest
ludzkim wymysłem. To w pewien sposób egzamin z wiary, która
musi być nieustannie poddawana próbom, aby stawała się coraz
mocniejszym fundamentem dla gmachu życia, nie tylko własnego. Wiara w obietnice Jezusa oczyszcza niepewność czuwania
z pomysłów budowania królestwa tu, na ziemi. Uczy właściwych
kryteriów oceny rzeczywistości i działania. Służyć, czyli realizować to, co Bóg mi powierzył, to najlepszy sposób na szczęście.
Boże Ojcze, który nie wahałeś się oddać swojego Syna,
jakże nie miałbyś mi dać wszystkiego w Nim! Pomóż mi
zachować czujność serca, abym zawsze był wdzięczny za
udzielone dary.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Jr 38, 4-6. 8-10; Hbr 12, 1-4; Łk 12, 49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić
ogień na ziemię i bardzo pragnę, aby już zapłonął. Chrzest
mam przyjąć i jakże jestem udręczony, aż się to wypełni. Czy
sądzicie, że przyszedłem, aby dać ziemi pokój? Ależ nie! – mówię wam – raczej rozłam. Odtąd bowiem w jednym domu pięciu poróżni się między sobą: trzech stanie przeciwko dwóm,
a dwóch przeciwko trzem. Poróżnią się: ojciec z synem, a syn
z ojcem; matka z córką, a córka z matką; teściowa ze swoją
synową, a synowa z teściową”.

to, co było do tej pory. Przyniósł rewolucję miłości, która wyrywa
z egoizmu i otwiera na dar drugiego i dla drugiego. Spala siebie,
aby inny mógł żyć. Jest naszym współudziałem w tym, czego
sam dokonał na krzyżu. Otworzył Serce gorejące pełnią miłości.
Przestrzega nas, aby się nie dziwić, jeśli przyjęcie Jego miłości
wzbudzi nawet w najbliższych zazdrość i odrzucenie. Nie można
wtedy tracić entuzjazmu wiary. Pamiętajmy, że Eucharystia to
trwanie pod krzyżem, z którego wypływa Jezusowy ogień. Niech
przeze mnie zapłonie w innych.

Jezus – znak sprzeciwu
Dzisiejsza Ewangelia wydaje się potwierdzać opinie tych, którzy
uważają, że chrześcijaństwo, tak jak inne religie, jest źródłem
konfliktów i przemocy wśród ludzi. Tymczasem Jezus ogłasza
nadejście królestwa Bożego, które napotka opór sił i mentalności tego świata. On sam będzie ich ofiarą. Jezus nie przystał na

Panie, aniołowie ogłosili Twoje przyjście jako Księcia
Pokoju. Ty powiedziałeś: „Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem” (J14,27). Udziel swojemu
Kościołowi daru jedności i pokoju. Napełnij mnie entuzjazmem wiary, abym mógł nieść ją innym.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 66, 18-21; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30

W drodze do Jerozolimy Jezus przechodził przez miasta i wsie
i nauczał. Ktoś zapytał Go: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. On im odpowiedział: „Starajcie się wejść przez ciasną
bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, ale
nie zdołają. Kiedy gospodarz wstanie i zamknie bramę, wy
zostaniecie na zewnątrz i będziecie kołatać do bramy, wołając: «Panie, otwórz nam». On wam odpowie: «Nie znam was!
Skąd jesteście?». Wtedy zaczniecie mówić: «Jedliśmy i piliśmy
z Tobą, a Ty nauczałeś na naszych ulicach». Odpowie wam:
«Nie znam was! Skąd jesteście? Odejdźcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości». Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka
i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie
wyrzuconych na zewnątrz. Przyjdą ze wschodu i z zachodu,
z północy i z południa i zasiądą przy stole w królestwie Bożym.
Tak oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi”.
Pytanie o zbawienie
Dla Izraelitów było oczywiste, że wszyscy oni będą mieć miejsce
w królestwie Bożym i cieszyć się otrzymanym zbawieniem. Pyta-

nie z dzisiejszej Ewangelii wydaje się wyrazem zainteresowania
losem nie-Izraelitów i ostateczną liczbą zbawionych. W odpowiedzi Jezus zwraca uwagę na warunki niezbędne, aby wejść
do zapoczątkowanego przez Niego królestwa. Czy współczesny
człowiek stawia sobie pytanie o swoje własne wieczne szczęście? Pytanie o zbawienie jest pytaniem o Boga i o relację z Nim.
Zbawienie nie jest złotym dyplomem wręczanym przy bramie
nieba, lecz wejściem w osobistą, niekończącą się relację miłości
z Ojcem. To pytanie pomaga w nawracaniu się, zrywaniu z grzechem, z okazją do niego, w wybieraniu Boga. Póki żyję, nigdy nie
jest na to za późno. Jezus chce przypomnieć, że w relacji z Nim
nie ma automatyzmu ani konieczności. Jedynym zabezpieczeniem mojej wolności jest Jezus. Tylko w Nim jest moje zbawienie.
Dziękuję Ci, Panie, za przypomnienie, że zbawienie nie
jest nagrodą za dobre uczynki, lecz całkowicie darmowym darem Twojej łaski. Oby moje codzienne życie było
jak najlepszym jej przyjęciem.
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Najświętsza Maryja Panna Śnieżna – 5 sierpnia
5 sierpnia przypada wspomnienie dotyczące rocznicy poświęcenia bazyliki Najświętszej Maryi Panny „Większej” w Rzymie.
Przymiotnik ten wynika z faktu, że jest to
pierwszy i największy kościół rzymski poświęcony Maryi. Jest to także jedna z pierwszych na świecie świątyń poświęconych
Matce Bożej. Kościół tak dalece ją wyróżnia,
że należy ona do czterech tzw. bazylik większych Rzymu, które każdy pielgrzym nawiedzał w roku świętym, jeśli pragnął uzyskać
odpust zupełny. Należą do nich: bazylika
laterańska św. Jana (będąca katedrą biskupa Rzymu), bazylika św. Piotra na Watykanie, bazylika św. Pawła za Murami i właśnie
bazylika Matki Bożej Większej.W Bazylice
tej czci się Matkę Bożą Śnieżną. Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi
Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując
im budowę kościoła w miejscu, które im wskaże. 5 sierpnia,
w okresie upałów, Wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem
– tam zbudowano świątynię. Musiała być ona niewielka i być
może uległa zniszczeniu. Sykstus III (432-440), pragnąc uczcić
zakończenie soboru w Efezie, na którym ogłoszono dogmat
o Bożym Macierzyństwie Maryi (Theotokos), postanowił przebudować gruntownie tę bazylikę. Wspomnienie tego wydarzenia obchodzono pierwotnie jedynie w samej bazylice,
z czasem jednak kolejni papieże rozszerzali je najpierw na teren Rzymu, a potem już całego Kościoła.
Starożytne mozaiki rzymskiej świątyni, dotyczące Bożego
macierzyństwa Maryi, świadczą o tym, że Kościół już w wieku V przejął do celów religijnych znajomość najlepszej sztuki
pogańskiego cesarstwa rzymskiego. W bazylice znajdują się

relikwie żłóbka betlejemskiego i starożytny obraz Matki Bożej. Jest on największym
skarbem bazyliki. Paweł V wystawił ku jego
czci przebogatą kaplicę, od jego rodu zwaną także Borghese. Ołtarz, w którym mieści
się obraz, jest wykładany agatami, ametystami i lazurytem. Całość kaplicy jest wyłożona najkosztowniejszymi marmurami.
Sam obraz Matki Bożej pochodzi z XII
w. Ma wyraźne cechy bizantyjskie, o czym
świadczą litery greckie. Dziecię Jezus trzyma księgę Ewangelii. Maryja trzyma Dziecię na lewym ręku i obejmuje je prawą.
Ma pierścień na ręku, bogaty naszyjnik na
szyi z dużym, kosztownym krzyżem. Jest
piękny zwyczaj, że co roku w uroczystość
Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia) właśnie
w kaplicy Matki Bożej z kopuły zrzuca się
płatki białych róż, przypominające płatki śniegu. Są one również symbolem niezliczonych łask, jakie wyprasza sobie tu lud
rzymski. Obraz jest uważany za cudowny. Jest też koronowany koronami papieskimi. Lud rzymski nazywa go Salus Populi
Romani - Ocaleniem Ludu Rzymskiego, gdyż w Rzymie panuje powszechne przekonanie, że ten obraz wiele razy ratował
Wieczne Miasto. Był bowiem dawny zwyczaj, że - na wzór Arki
Przymierza – w czasach klęsk i niebezpieczeństw obnoszono ten obraz po ulicach Rzymu. Obraz Matki Bożej Większej
stał się prototypem dla wielu innych obrazów Matki Bożej tak
dalece, że mamy dzisiaj setki (w Polsce kilkadziesiąt) sanktuariów, w których znajdują się kopie tego obrazu. Wiele z nich
(w Polsce kilkanaście) doczekało się koronacji koronami papieskimi. Można powiedzieć, że jest to najczęściej spotykany
w świecie wizerunek Maryi.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Mija połowa wakacji. Rozpoczyna się sierpień, miesiąc,
w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. 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. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym
roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali się do
wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu.
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. W środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa. W czwartek po Mszy św.
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
4. W czasie wakacji sakrament chrztu udzielany jest 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. W piątek, 16 sierpnia, po Mszy św. o godz.
18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po
katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
5. W niedzielę, 28 lipca po Mszach świętych będzie zbiórka
do puszki na pomoc rodzinie z naszej parafii, której mieszkanie spaliło się. Bóg zapłać za życzliwość.
6. W czwartek, 1 sierpnia, przypada 75. 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.
7. W piątek, 2 sierpnia, przypada wspomnienie Matki Bożej
Anielskiej i związany z nim odpust Porcjunkuli. Jest to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby
każdy, kto w tym dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu, to znaczy: przyjmie Komunię św. oraz
wzbudzi pragnienie uwolnienia się od wszystkich grzechów
i pomodli się w intencjach Ojca Świętego, otrzyma odpust zupełny. Kościół można nawiedzić już w środę wieczorem. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych
za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze
przez nas nienaprawione. Odpust w sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej z Diecezjalną
Pielgrzymką Kobiet do sanktuarium Ziemi Zagłębiowskiej.
Suma odpustowa o godz. 11.00.
8. Pierwszy czwartek miesiąca, 1 sierpnia, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji 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.
9. W pierwszy piątek miesiąca, 2 sierpnia, pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy 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.
10. W pierwszą sobotę miesiąca, 3 sierpnia czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność, o godz. 17.00, nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi.
11. W niedzielę, 4 sierpnia, pierwsza niedziela miesiąca, po
Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
12. W czwartek, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która należy do najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. W polskiej tradycji nazywana
jest także świętem Matki Bożej Zielnej. Dzień, 15 sierpnia jest
także rocznicą Cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Wojska Polskiego nad Sowietami w 1920 r. w bitwie warszawskiej i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi przypisują
je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej, którego i my
dzisiaj wzywamy nad naszą Ojczyzną. Pamiętamy o polskich
żołnierzach, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, starają się
wprowadzać pokój tam, gdzie go brakuje – ten dzień to ich
święto. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione podczas Mszy
świętych.
13. W piątek, 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.
14. W trzecią niedzielę miesiąca, 18 sierpnia, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele. Bóg
zapłać.
15. W niedzielę, 18 sierpnia o godz. 14.30 w Amfiteatrze w Rogoźniku rozpoczną się Dożynki diecezjalno-gminne. Program:
godz. 14:30 – Ocena wieńców dożynkowych
godz. 15:00 – Msza Święta pod ks. bp. Grzegorza Kaszaka
godz. 16:00 – Obrzędy dożynkowe
godz. 17:00 – Koncert Zespołu Avocado
godz. 18:00 – Regionalny Zespół Folklorystyczny „Rogozanki”
16. W czwartek, 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 intencjami.
17. Zapraszamy parafian do udziału w Zagłębiowskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 23-25 sierpnia, „W mocy Ducha Świętego” – to hasło XXVIII pieszej pielgrzymki z Diecezji
Sosnowieckiej na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii. Jest to dobra okazja do przeżycia rekolekcji w drodze. Pielgrzymowanie
ma charakter pokutny oraz może być formą modlitwy wstawienniczej za innych. Pielgrzymka rozpocznie się w czwartek,
23 sierpnia, Mszą św. o godz. 7.00 w par. Nawiedzenia NMP
w Będzinie na „Syberce”.

18. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu
Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci
Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy
do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości.
19. Wydział Duszpasterstwa Rodzin organizuje Diecezjalne
Jubileusze Małżeńskie. W tym roku odbędą się one 19 października (sobota) o godz. 10.00 w bazylice NMP Anielskiej
w Dąbrowie Górniczej. Ksiądz Biskup pragnie zaprosić imiennie do udziału w uroczystości małżonków, którzy w 2019 r. obchodzą 25. oraz 50. rocznicę zawarcia sakramentu. Serdeczna
prośba do Jubilatów o zgłoszenie swoich danych w kancelarii
parafialnej.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 29 lipca, św. Marta, siostra Marii i Łazarza,
patronka gospodyń domowych;
• W środę, 31 lipca, św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański
rycerz, założyciel zakonu jezuitów;
• W czwartek, 1 sierpnia, św. Alfons Maria Liguori (1696-1787),
włoski kapłan, założyciel zgromadzenia redemptorystów;
• We wtorek, 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. Przemienienie Pańskie to święto
radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas
wszystkich;
• W czwartek, 8 sierpnia, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu;
• W czwartek, 8 sierpnia, św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów;
• W piątek, 9 sierpnia, św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta
Stein (1891-1942), nawrócona filozof żydowska, karmelitanka,
zamordowana w Auschwitz, patronka Europy;
• W sobotę, 10 sierpnia, św. Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich, męczennik;
• W środę, 14 sierpnia, św. Maksymilian Maria Kolbe (18941941), polski franciszkanin, apostoł Niepokalanej, męczennik
w Auschwitz;

• W czwartek, 15 sierpnia, Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Jej wniebowzięcia;
• W sobotę, 17 sierpnia, św. Jacek (ok. 1200-1258), jeden
z pierwszych polskich dominikanów, misjonarz na Rusi;
• We wtorek, 20 sierpnia, św. Bernard (1090-1159), Francuz,
cysters, opat i piewca chwały Maryi;
• W środę, 21 sierpnia, św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie;
• W czwartek, 22 sierpnia, Najświętsza Maryja Panna, Królowa
nieba i ziemi;
• W sobotę, 24 sierpnia, św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek
Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik;
• W poniedziałek, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej, która związana jest z sanktuarium na
Jasnej Górze, w którym od końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Bożej Rodzicielki – Czarnej Madonny. W duchu
wiary spoglądamy dziś w stronę kaplicy Cudownego Obrazu,
aby podobnie jak pokolenia rodaków zawierzać naszej Królowej sprawy naszych serc, rodzin i Ojczyzny;
• We wtorek, 27 sierpnia, św. Monika (331-387), matka
i orędowniczka nawrócenia św. Augustyna, patronka matek
i wdów;
• W środę, 28 sierpnia, św. Augustyn (354-430), biskup, Doktor
Kościoła, filozof, chrześcijański pisarz, teolog łaski;
• W czwartek, 29 sierpnia, św. Jan Chrzciciel w tajemnicy męczeńskiej śmierci.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: lipiec 2019
1. Hanna Michalina Blaut
ŚLUBY: lipiec 2019
1. Marek Dziub i Anna Fietko
ZMARLI: lipiec 2019
1. Zenon Grzejdziak
2. Zenona Łoza
3. Stanisława Środa

5 INTENCJE MSZALNE
XVII Niedziela Zwykła 28.07.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla dzieci, wnuków i prawnuków
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie
			 potrzebne łaski dla Wiesławy i Stanisława Surmik
			 w 40. r. ślubu
18.00. † Agnieszkę Guśtak w 2. r. śmierci
Poniedziałek 29.07. Św. Marty
18.00. † Katarzynę Majewską
Wtorek 30.07.
18.00. † Marcina Biały z racji urodzin
Środa 31.07. Św. Ignacego z Loyoli
18.00. † Janusza Rajkowskiego; Alinę, Stanisława Szwarc

Czwartek 01.08. Św. Alfonsa Marii Liguoriego
18.00. † Annę Skowron w rocznicę śmierci; zmarłego męża
			 Józefa i syna Adolfa
Piątek 02.08.
18.00 † Marię Leszczyńską w 2. r. śmierci, od męża i dzieci
Sobota 03.08.
18.00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
!

XVIII Niedziela Zwykła 04.08.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
12.00. † Helenę Jasik, od męża, synów z rodzinami
18.00.		 W intencji ojczyzny

Poniedziałek 05.08.
18.00. † Tadeusza Wróblewskiego, od sąsiadów
Wtorek 06.08. Święto Przemienienia Pańskiego
18.00. † Genowefę Skowron, od córki z mężem
Środa 07.08.
18.00. † Ryszarda Mehal, od Artura i Ewy Król
Czwartek 08.08. Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry
Sosnowieckiej
18.00. O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Martynki
			 z racji 10. r. urodzin
Piątek 09.08. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
18.00		 Msza święta dziękczynna w 17. r. ślubu z prośbą
			 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
			 zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Joanny
			 i Wojciecha oraz dla całej rodziny
Sobota 10.08. Święto św. Wawrzyńca
16.00.		 Ślub: Marcin Kawka i Monika Wojciechowska
18.00. † Marię Szewczyk w 4. r. śmierci, od mamy i siostry
!

XIX Niedziela Zwykła 11.08.
9.00. † Kazimierę w 23. r. śmierci, Władysława w 11. r.
			 śmierci Karwalskich
12.00. † Michała Nawrota w 22. r. śmierci
18.00. † Waldemara Szymskiego w 1. r. śmierci
Poniedziałek 12.08.
18.00. † Franciszka Piróga
Wtorek 13.08.
18.00. † Annę Szymańską
Środa 14.08. Św. Maksymalna Marii Kolbe
18.00. † Annę Szymańską w 3. r. śmierci
Czwartek 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
9.00. † Adama w 6. r. śmierci, Czesława Grudzień
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Izabeli i Jana Fogla w 10. r. ślubu
18.00.		 W podziękowaniu za wstrzemięźliwość od alkoholu
			 syna Ireneusza oraz o dalszą opiekę nad nim wraz
			 z prośbą o nawrócenie do wiary, od mamy
Piątek 16.08.
16.00.		 Ślub: Aleksander Baron i Paulina Pawłowska
18.00 1) Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
			 oraz w intencji kapłanów i o nowe powołania
			 kapłańskie i zakonne, od Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
Sobota 17.08. Św. Jacka
18.00. † Tadeusza Wilka; Jana, Kazimierę Perczak
!

			 córki z rodziną
12.00.		 Chrzest: Pola Kołosionek
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Bogusława Turek w 60. r. urodzin
Poniedziałek 19.08.
18.00. † Bogusława w 5. r. śmierci; Władysławę, Bolesława
			 Widawskich, od żony, siostry, córki i zięcia
Wtorek 20.08. Św. Bernarda
18.00. † Katarzynę Majewską
Środa 21.08. Św. Piusa X
18.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandra i Anny
			 z racji urodzin
Czwartek 22.08. Najświętszej Maryi Panny Królowej
18.00. † Henryka Caban
Piątek 23.08.
18.00 † Janusza Wańskiego w 9. r. śmierci
Sobota 24.08. Święto św. Bartłomieja, Apostoła
18.00. † Janusza Szlęk w 15. r. śmierci i zmarłych z rodziny
			 Szlęk; Stanisława, Anielę Kusarek
!

XXI Niedziela Zwykła 25.08.
9.00. † Alfreda Marczewskiego w 7. r. śmierci
12.00.		 Roczki: O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla
			 Michaela Kajda w 18. r. urodzin
18.00. † Władysławę, Wacława Kozerów; Marię, Stanisława
			 Abratańskich
Poniedziałek 26.08. Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej
18.00. † Wiktora Wdowiak oraz zmarłych z rodziny Cierpiców
			 i Wdowiaków
Wtorek 27.08. Św. Moniki
18.00. 1) O Boże błogosławieństwo w 1. r. urodzin dla
			 Konrada Zając
		 2) O Boże błogosławieństwo w 8. r. urodzin dla
			 Wojciecha Wiktorowskiego
Środa 28.08. Św. Augustyna
18.00.		 W intencjach polecanych Grupie Modlitwy
			 Wstawienniczej
Czwartek 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie
			 dla Pawła Kulesy 30. r. urodzin, od rodziców
Piątek 30.08.
18.00 † Władysława Kokoszkę w 8. r. śmierci
Sobota 31.08.
18.00. † Otylię w 4. r. śmierci, Stefana, Wacława Kucypera
!

XXII Niedziela Zwykła 01.09.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
10.30. † Arkadiusza Górskiego, od córki Moniki
12.00. † Stanisława Włodarskiego, gregorianka 1
18.00.		 W intencji Ojczyzny

XX Niedziela Zwykła 18.08.
9.00. † Jana Kryzę i rodziców: Marię, Franciszka Kryzę, od
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 9 tel.: (32) 268 89 15 tel. kom. 508 580 897
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