INTENCJE MSZALNE 24 – 30 VIII 2015
Poniedziałek – 24 VIII
7.00 ++ Stanisław w 23 r.śm., Jan i Katarzyna
18.30 ++ Ryszard i Marta Więckowscy (Msza św. gregoriańska)
Wtorek – 25 VIII
7.00 ++ Ryszard i Marta Więckowscy (Msza św. gregoriańska)
18.30 + Krystyna Kolanowska
Środa – 26 VIII
7.00 ++ Ryszard i Marta Więckowscy (Msza św. gregoriańska)
18.30 + Stanisława
Czwartek – 27 VIII
7.00 ++ Ryszard i Marta Więckowscy (Msza św. gregoriańska)
18.30 + Kazimierz w 3 r.śm.
Piątek – 28 VIII
7.00 1) + Bronisława Dziedzic
2) O Boże błogosławieństwo w chorobie i szczęśliwy przebieg
operacji dla Adama
18.30 ++ Ryszard i Marta Więckowscy (Msza św. gregoriańska)
Sobota – 29 VIII
7.00 ++ Ryszard i Marta Więckowscy (Msza św. gregoriańska)
18.30 ++ Adam Szczepina w 14 r.śm. i jego rodzice Franciszek i Magdalena
Niedziela – 30 VIII
7.30 ++ Wojciech, Maria, Sylwester, Józef, Maria Sosin
9.00 O błogosławieństwo Boże dla Ani w 5 rocznicę urodzin
10.30 ++ Ryszard i Marta Więckowscy (Msza św. gregoriańska)
12.00 Za parafian
18.30 ++ Katarzyna, Jan, Maria, Eugeniusz
20.00 ++ Bronisław Siuta i zmarli z rodziny
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /J 6,54.60 – 69/
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”

REFLEKSJA
Ludzie zakochani mają takie powiedzenia: „Jeżeli kocha, to na pewno
pamięta, na pewno zadzwoni, na pewno napisze”. Jeżeli zależy nam na
Chrystusie i chcemy, aby On był naszym przyjacielem, to wiele dla Niego
potrafimy uczynić. W takiej sytuacji nie będzie nam się zdarzało tak jak „letnim”
katolikom, mierzyć dla Niego czasu i podważać Jego nauki, przebierając
w przykazaniach czy z lenistwa opuszczać Mszę św.
Wiara jest wymagająca, ale jak podkreśla św. Piotr, tylko droga wskazana
przez Jezusa prowadzi do życia wiecznego.

W Częstochowie tron swój wzniosła…
Wśród bardzo licznych sanktuariów maryjnych w Polsce pierwsze miejsce zajmuje
Jasna Góra z jej cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Co roku łaskami
słynący obraz Czarnej Madonny nawiedza od miliona do dwóch milionów pielgrzymów.
Tradycja głosi, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej został namalowany przez
Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny z Nazaretu. Wizerunek

z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Następnie obraz został
przekazany służącemu w cesarskim wojsku księciu Lwowi i przewieziony na Ruś, gdzie był
otoczony głęboką czcią.
W rzeczywistości dokładna historia obrazu Jasnogórskiej Panie nie jest znana.
Obraz mógł dostać się na Ruś z Konstantynopola, gdyż w XI-XIV w. pomiędzy Cesarstwem
Bizantyjskim z Rusią trwał żywy kontakt. Nie jest również wykluczone, że obraz został
zraniony strzałą w czasie bitwy. W czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego
i Ludwika Węgierskiego na Rusi obraz ukryto w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę
Władysław Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę
zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy.
Pierwotny obraz jasnogórski mógł pochodzić z VII w. Byłby to więc jeden
z najstarszych na świecie wizerunków Matki Bożej. Analiza obrazu wskazuje na duże
podobieństwo do obrazów, jakie mnisi bazyliańscy malowali na Krecie. W tym wypadku
obraz mógłby pochodzić z X w. Dlatego mógł znaleźć się w Konstantynopolu.
O obrazie MB Częstochowskiej wspomina w swych dokumentach Jan Długosz.
Wspomina on, że książę Opolczyk sprowadził do Częstochowy z Węgier paulinów. Oddał
im drewniany kościół w Starej Częstochowie.
Bardzo szybko do obrazu zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy dzięki
modlitwie do Maryi doznawali wielu łask. Z czasem zaczęli przynosić wota. Na Wielkanoc
1430 r. dwaj panowie polscy i książę ruski dokonali napaści na Jasną Górę. W czasie
rabunku przecięli twarz Maryi szablą. Na prośbę paulinów obraz został odnowiony
w Krakowie przez nadwornych malarzy króla Władysława Jagiełły. Usiłowali oni
przywrócić obraz do stanu pierwotnego. Kładli jednak farby nową techniką (tempera), czego
stare malowidło nie przyjmowało. Nie znali dawnej techniki enkaustycznej, stosowanej
w obrazach starochrześcijańskich i bizantyjskich, którą wykonano pierwotny wizerunek. W
tej sytuacji albo zrobiono najpierw wierną kopię poprzedniego obrazu, albo powielono jedną
z już istniejących kopii. Dla zaakcentowania wierności do pierwowzoru artyści zostawili
ślady ran, zadanych Maryi na obrazie pierwotnym. Zachowali również te same lipowe deski,
na których namalowano pierwowzór.
Od dawna istnieje zwyczaj ozdabiania cudownych obrazów Maryi koronami.
Pierwszej koronacji obrazu jasnogórskiego dokonał 8 września 1717 r. bp. Krzysztof
Szembek. Korony ofiarował sam król August II Mocny. W 1909 r., w nocy z 22 na 23
października zakonnik Macoch dokonał kradzieży koron z obrazu Matki Bożej, perłowej
sukni i wielu kosztowności. Macoch miał wspólnika, ale go zabił. Został skazany na
dożywocie. Papież św. Pius X ofiarował nowe korony. Rekoronacji obrazu dokonano
22 maja 1910 r.
Na Jasną Górę od wieków przybywają ogromne rzesze pielgrzymów. Przed
obrazem Jasnogórskiej Pani wielokrotnie modlili się polscy królowie i książęta, m.in.
Kazimierz Jagiellończyk, św. Kazimierz Królewicz, Zygmunt I Stary, Stefan Batory,
Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III
Sobieski, August II Sas i August III Sas. Tutaj też wielokrotnie modlił kard. Karol Wojtyła,
a później papież Jan Paweł II. W 2006 r. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej modlił się
papież Benedykt XVI.
26 sierpnia Kościół w Polsce obchodzi Uroczystość Marki Bożej Częstochowskiej.
Uroczystość ta 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 MB Częstochowskiej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21. NIEDZIELA ZWYKŁA
23 sierpnia 2015
1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek święto
św. Bartłomieja, apostoła, w środę Uroczystość NMP Częstochowskiej,
w czwartek wspomnienie św. Moniki, w piątek wspomnienie św. Augustyna,
biskupa i doktora Kościoła, w sobotę wspomnienie męczeństwa św. Jana
Chrzciciela.
2. W czwartek mija 10 rocznica uroczystego rozpoczęcia posługi
arcybiskupiej w naszej archidiecezji ks. kard. Stanisława Dziwisza.
Pamiętajmy w modlitwach o naszym pasterzu.
3. Trwają zapisy na 23. Pielgrzymkę Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w niedzielę, 13 września.
Koszt przejazdu 10 zł. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej,
w godzinach urzędowania. Tam też szczegóły dotyczące wyjazdu.
4. Urząd Miasta Krakowa informuje o możliwości dofinansowania
wymiany starych pieców węglowych i kotłowni opalanych węglem
istniejących w domach mieszkańców Krakowa. Szczegółowe informacje
znajdują się w ulotkach wystawionych na stoliku obok biuletynu Wspólnota.
5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Adama Misia i śp. Marię
Marszewską.
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj Im świeci...

