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         Pokarm na drogę       
                    (życia) 
 „Każdy bowiem, kto się wy-
wyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony ” /Łk 14, 11/   
 

 Najlepszym miejscem jest miejsce ostat-
nie, a najlepszymi gośćmi są ci, którzy na 
ogół są traktowani jako ostatni. W jakże wiel-
kiej opozycji do mentalności tego świata stoi 
ten Jezusowy sposób myślenia! Faktyczne 
wywyższenie prowadzi przez uniżenie się  
i przez bezinteresowność. Bo prawdziwym 
wywyższeniem człowieka jest postawa  
Miłości, oparta na bezinteresownej służbie.  
I ta postawa daje nam szczęście, jakiego nic 
innego dać nam nie może. 

o g ł o s z e n i a:   

 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA   

1. Dziękujemy za przygotowanie i udział w Uroczystości Odpu-
stowej, która po raz drugi odbyła w nowym kościele. Składa-
my podziękowanie za piękne udekorowanie świątyni, za oprawę 
muzyczną organiście oraz zespołowi muzycznemu, Strażakom, 
służbie liturgicznej, Parafianom i Gościom za liczny udział. Bóg 
zapłać! Niech Przemożna Patronka naszej parafii wynagradza 
swoimi łaskami każdą modlitwę, ofiarę i pracę.  

2. W dniu dzisiejszym przypada 80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Módlmy za ofiary tej okrutnej wojny, a równocze-
śnie o pokój na świecie. 

3. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00. 
4. Jutro, 02.09, rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetycz-

ny. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom i młodzieży 
o uczestnictwie w tym dniu we Mszy św. na rozpoczęcie roku 
szkolnego. Chcemy w imię Boże rozpocząć trud zdobywania 
wiedzy, ale i kształtowania serc dzieci i młodzieży. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - we wtorek, 03.09, wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego 
6. W środę po Mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej.  
7. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota mie-

siąca. Okazja do spowiedzi w czwartek od 17.30 do 18.00.  
w piątek od 6.30 do 7.00 i wieczorem od godz. 17.00. Wystawie-
nie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, adoracja, litania do 
Serca Pana Jezusa i o 18.00 Msza św. 

8. W przyszłą niedzielę, 08.09, po Mszy św. o godz. 12.00 odbę-
dzie się w domu parafialnym spotkanie z rodzicami dzieci 
klas III przygotowujących się do I Komunii św. Jak wiemy, 
nie ma szkoły podstawowej na terenie naszej parafii, ale zachęca-
my, by dzieci przeżyły swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem 
Eucharystycznym w naszym kościele i w naszej wspólnocie. Ta-
kie jest także zarządzenie Kurii Diecezjalnej. Spotkania przygo-
towujące do I Komunii św. będą się odbywać zwykle w III nie-
dziele miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00. Sama Uroczystość 
odbędzie się w niedzielę 10 maja 2020 r. 

9. Zapraszamy na Diecezjalny Dzień Młodych- 7 września  
w Rzeszowie. Od godz. 9.00 spotkania w poszczególnych 
wspólnotach. Od godz. 14.00 spotkanie wszystkich wspólnot  
w DD „Tabor”. Szczegółowe informacje u księży moderatorów 
odpowiedzialnych za KSM, RAM, LSO i Ruch Światło-Życie. 

10. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten tydzień pro-
simy rodziny z domków i szeregówek z ul. Gościnnej: numery 
parzyste: od nr 4 do nr 8b. Jednocześnie przypominamy, że 
każda rodzina parafii uczestniczy w utrzymaniu w naszej świąty-
ni czystości, ustrojenie jej kwiatami oraz sfinansowanie kosztów 
ogrzewania w zimie i wentylacji w lecie. Roczna opłata na te 
wszystkie cele wynosi 50 zł. Możemy ją złożyć w zakrystii lub 
przesłać na konto parafialne z dopiskiem: na sprzątanie i utrzy-
manie świątyni.  

11. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministrantów 
możemy nabyć: „Źródło”, oraz „Niedzielę” oraz po przerwie wa-
kacyjnej wraca nasza gazetka Miriam. 

 Zapraszamy do włączenia się w ogólnopol-
ską akcję modlitewną „Polska pod Krzyżem”. 
Jest ona zaplanowana na 14 września br. w święto 
Podwyższenia Krzyża. Podczas modlitwy uczest-
nicy spotkania będą prosić o potrzebne łaski dla 
swoich rodzin, bliskich, sąsiadów oraz dla ojczy-
zny. Kiedy gromy uderzają w naszą wiarę 
i Kościół, dajmy się poprowadzić Maryi pod 
Krzyż. Punktem centralnym jest Włocławek. Tam 

modlitwa rozpocznie się o godz. 11. W naszej 
diecezji w tym dniu zachęcamy do udziału w na-
bożeństwach: w Kobylance (godz. 11), w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie 
(godz. 18), w drodze krzyżowej na górę Grzy-
wacką (rozpoczęcie o godz. 14 przy kościele  
w Kątach). Parafia Katedralna organizuje autoka-
rowy wyjazd do Włocławka. Wyjazd o północy 
z piątku na sobotę z parkingu przy Katedrze, po-
wrót w niedzielę w godzinach południowych. 
Koszt wyjazdu 100 zł. Zapisy w kancelarii para-
fialnej w Katedrze. 
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UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ – 
NASZ PARAFIALNY ODPUST  2019  

INTENCJE  

MSZALNE  

02.09 – 08.09 
 

Poniedziałek(02.09) 

1/ †Ryszard Szwed- 
od uczestników po-
grzebu  

2/ †Stanisław To-
biasz- od swatów 
Uryniaków z Bogu-
chwały  
Wtorek (03.09) 

1/ †Ryszard Szwed- 
od uczestników po-
grzebu  

2/ †Stanisław To-
biasz- od sąsiadów 
Krystyny i Tadeusza  
Środa (04.09) 

1/ †Ryszard Szwed- 
od uczestników po-
grzebu  

2/ W intencji próśb  
i podziękowań do 
Matki Bożej Często-
chowskiej  
Czwartek (05.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz
- od kuzynki Danuty z 
rodziną  

2/ †Michał, Helena, 
Marian, Tadeusz, 
Stanisław  
Piątek (06.09) 

godz. 7.00 

1/ †Ignacy Zimny  
godz. 18.00  

1/ †Stanisław Tobiasz
- od Małgorzaty i Ra-
fała Pasierb  

2/ †Jan Fedorczyk  
Sobota (07.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz
- od rodziny Bardzik  

2/ †Maria, Józef  
Niedziela (08.09) 

godz. 8.00  

†Józef i Franciszka 
godz. 10.00 

†Julia, Bazyli, Jan  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Stanisław Tobiasz- 
od chrześnicy Ewy z 
rodziną i Tomasza 
Tobiasz  

Pozdrawiam Ciebie Matko, Mistrzyni 
moich dróg. Pozdrawiam Ciebie Pani, Na-
dziejo moich próśb. Pozdrawiam Cię Kró-
lowo, w swe dłonie weź nasz los. I wspieraj 
byśmy zawsze, nieśli miłości ton. Ave Ma-
ryja – woła cały swiat. Ave Maryja – Mat-
ko Boga i nas!    

W ostatni poniedziałek 26 sierpnia tą pie-
śnią na Wejście  rozpoczęła się w naszej  
świątyni uroczysta Msza święta odpustowa.  
Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. pra-
łat Stanisław Potera dziekan dekanatu kate-
dralnego. We Mszy św. uczestniczył również 
ks. infułat Stanisław Mac i   wielu księży z 
sąsiednich parafii. Dzień odpustu był dla nas  

czasem łaski i Bożego Miłosierdzia. Do tej 
uroczystości nasza wspólnota  przygotowała 
się poprzez Sakrament Pokuty i modlitwę  
o dobre przeżycie tej uroczystości z możliwo-
ścią zyskania odpustu zupełnego. 

Kaznodzieja  nawiązał do przeczytanej 
Ewangelii wg św. Jana  mówiącej o godach  

w Kanie Galilejskiej. Przypomniał homilię 
wygłoszoną przez Jana Pawła II na Jasnej Gó-
rze w czerwcu 1983 r. ( w Polsce obowiązy-
wał wówczas stan wojenny), którą nazwał 
Polską Kaną.   Papież Polak składając hołd 
Matce Bożej Częstochowskiej dziękował za 
jej 600 letnią obecność i królowanie na zie-
miach polskich w Świętym Wizerunku. To 
zaproszenie Jej wraz z Synem w roku 966 
poprzez Chrzest Polski otworzyło nam drogę 
do Boga Stwórcy. Matka Boża przybyła i jest  
obecna w dziejach naszego narodu o czym 
świadczy w szczególności pieśń Bogurodzica. 
Poprzez Jasną Górę wniosła w dzieje naszego 
Kościoła i Ojczyzny ważny rys macierzyński. 
Król Jan Kazimierz dziękując Bogu za obec-
ność Tej, która została nam „dana ku obronie 
narodu polskiego” poprzez śluby ogłosił Ją 
Królową Korony Polskiej. Jej święto zbiegło  
się później z dniem ogłoszenia Konstytucji  
3 Maja. Przed Jej oblicze przybywali polscy 
królowie,  znani Polacy i papieże ( Jan Paweł 
II, Benedykt XVI, Franciszek ). Adam Mic-
kiewicz w Inwokacji do Pana Tadeusza zwra-
cał się o pomoc do Matki Bożej słowami 
„Panno Święta, co jasnej bronisz Częstocho-
wy i w Ostrej świecisz Bramie”. H. Sienkie-
wicz w Potopie opisując obronę Jasnej Góry  
i pełne zawierzenie o. Kordeckiego Maryi 
podnosił ducha polskiego w czasie rozbiorów. 

Dzisiaj spotykamy się z profanacją i bez-
czeszczeniem Jej Świętego Wizerunku, nisz-
czone są miejsca święte,  kapliczki a w róż-
nych miejscowościach Polski organizowane 
są tzw. marsze równości. W Częstochowie 
taki marsz rozpoczęto   spod Jasnej Góry. 
Brońmy i chrońmy Jej Wizerunek dla dobra 
naszych rodzin, naszej młodzieży i Ojczyzny. 
Jeszcze na dzień przed śmiercią Jan Paweł II 
w liście z okazji 350-lecia obrony Jasnej Góry 
przesłanym wraz z koronami papieskimi  wy-
raził osobistą więź z tym świętym miejscem. 
Własnoręcznie podpisany przez Ojca Święte-
go list zawiera przesłanie wzywające do zwy-
cięstwa nad: „wszystkim, co zagraża godności 
ludzkiej i dobru naszej Ojczyzny”. W waszej 
nowobudowanej świątyni Matka Boża patrzy 
na nas, słucha i spieszy z pomocą. Tutaj przed 
jej oblicze możemy przychodzić, składać po-
dziękowania i wypraszać łaski. 

Msza św. zakończyła się procesją euchary-
styczną i błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem.  

W naszej Kanie za św. Janem Pawłem 
módlmy się z naszymi kapłanami do Naszej 
Patronki o dar mądrze wykorzystywanej wol-
ności, która nie zniewala lecz czyni nas we-
wnętrznie wolnymi i wyzwala z pokusy nija-
kości. Mówmy Jej Totus Tuus Maryjo.  

opr .K i A Tobiaszowie  


