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Urocz. Wniebowstąpienia Pańskiego

IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY
Stąd naszej nadziei, która wyraża się pragnieniem, by było nam lepiej, nie można zamykać się jedynie w granicach jednego życia, które trwa lat siedemdziesiąt, a osiemdziesiąt gdy
jesteśmy mocni.

Łk 24,46-53
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście,
aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z
nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali
Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni , wielbiąc i
błogosławiąc Boga.
Razem z apostołami patrzymy dzisiaj w górę za
Jezusem wstępującym do nieba. Jeśli się wstępuje, to zawsze do góry i taki kierunek jest zasugerowany dzisiaj w czytaniu z Dziejów Apostolskich:
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę.

Nadziei tej nie można zamknąć w granicach
jakiegoś okresu historycznego, ani nawet w
całej ludzkiej historii. Jezus wstępujący do nieba wskazuje, że wszystkie nadzieje spełnią się
nie tu na ziemi i nie w tym czasie, lecz tam,
gdzie czasu już nie ma.

Wniebowstąpienie Chrystusa pokazuje nam,
że nadzieja naszego powołania przekracza
wszelkie granice.

Przed swoim wniebowstąpieniem Pan Jezus jednak chodził po powierzchni ziemi i przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Dlatego
i swoim uczniom poleca na koniec, aby szli do
wszystkich narodów i świadczyli im największe dobro nauczając ich drogi zbawienia
i udzielając chrztu. To polecenie i nas dotyczy.
Droga do nieba prowadzi przez ziemię na której mamy dokonać jeszcze wiele dobrego.

DZIŚ DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZYSTĘPUJĄ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

KRYSTIAN BRODZIŃSKI
SEBASTIAN BRZEZIŃSKI
IGOR BULWIN
NATALIA BYWALEC
NIKOLA GĄSZCZ
MATEUSZ GIENIEC
WIKTORIA GINIEWICZ
NIKOLA KONIUSZ
PAULINA LAMPERT
JAKUB MATIASZEWSKI
AGATAMOŻDŻEŃ
JULIA MARSZAŁEK
WIKTORIA MALMON
JULIA RÓŻAŃSKA
EMILIA STANISZEWSKA
DAWID SWOBODA
ALEKSANDRA SZOŁTYSEK
IGOR WNUK
IGOR WOJDAT
MAKSYMILIAN WRAŻEŃ
WIKTORIA CHUDY
COLLIN DOROŻAŁA
KAROLINA FOIT
DOMINIK GIRGIEL

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

AMADEUSZ JANUSZ
ALICJA KAZULA
JULIA LATAŁA
DAWID LERCH
NATALIA MARCINOWSKA
AMELIA MASOŃ
NATALIA NICIŃSKA
JUDYTA PASTUSZKA
KAMIL RZĄSA
PIOTR SOJA
KRZYSZTOF WALKOWIAK
OLIWIA WIŚNIEWSKA
OSKAR ZAKRZEWSKI
NATALIA BARTYKA
TOMASZ CIESIELSKI
KACPER JUSZCZYK
KAROL KAZULA
JULIA KOS
ALEKSANDRA KUCHTA
NICOLA KUDZIA
HANNA KWATERSKA
ADAM MEHLICH
MARTYNA PODLAS
IGOR POŹNIAK

Pierwsza Komunia to pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy świętej. Odtąd każda Msza święta
moż e być poł ącz on a z radością przyjęci a
Jezusa w Komunii świetej. To wielka łaska!!!
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W tym pięknym dniu przyjęcia po raz pierwszy
Ci ał a C hryst usa ż yczymy wszystkim dz ieciom,
by ta radość ciągle trwała a becność Jezusa niech
zawsze wypełnia Wasze czyste i piękne serca!

Pielgrzymka Chorych
Do wieloletniej tradycji należą nasze pielgrzymki do S a n k tu a r iu m M a t k i B o ż e j w P i e k a r a c h . Jest Ona szczególną
patronką dla śląskiego ludu, naszych rodzin i różnych
stanów. Tradycją też stała się Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych, na którą w tym roku zapraszamy w Dzień
Fatimski – 13 maja.
Niech będzie to dla nas swoistą okazją do wspólnej modlitwy Chorych u Naszej
Pani Piekarskiej od dawna czczonej jako Uzdrowienie Chorych w intencji wszystkich cierpiących oraz naszych rodzin.
Początek o godz.10.00. Opiekunów i posiadaczy pojazdów prosimy by pomogli
swoim bliskim Chorym w dotarciu na miejsce.

OG£OSZENIA PARAFIALNE
UROCZ. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 8.05.2016
Kole kta dzisiejsza przeznaczona jest na nowe dębowe ławki do naszego kościoła. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
Dziś obchodzim y Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. O 16.00 nabożeństwo dziękczynne dzieci po Pierwszej Komunii św. połączone z nabożeństwem majowym. W tygodniu na nabożeństwo majowe
zapraszamy o 17.30. W ramach majowego
nowenna do Ducha Świętego, przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
W poniedziałek uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika. Od 16.00 - 17.00
dyżur charytatywny. O 16.30 spotkanie Koła
Przyjaciół Radia Maryja. Po wieczornej Mszy
św. w sali pod kościołem spotkanie Grupy
Modlitewnej św. o. Pio. O godz. 19.00 zebranie Rady Parafialnej na probostwie
We wtorek o 17.30 nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwe m majow ym. Po mszy w ieczorn ej w
salce spotkanie dla osób budujących ołtarze na Boże Ciało.
W środę o 19.00 próba przed I Komunią
dla rodziców i dzieci ze szkoły nr 6.
W c zw art e k o d 16 .00 spo wie dź d la
uc znió w szkół pods tawo wych nr 6 i 9.
O 16.30 Msza szkolna. o 19.00 próba przed
I Komunią dla rodziców i dzieci ze szkoły nr 9.
W piąte k wspomnienie NMP Fatimskiej
Czcicieli MB Fatimskiej zapraszamy o 19.00
na Mszę św. i po Mszy na fatimski różaniec
pokutny, który zakończy procesja światła
dokoła kościoła. W piątek w Piekarach Śląskich archidiecezjalna pielgrzymka chorych.
Początek o godz. 10.00.
W sobotę o 9.00 spowiedź dzieci kl. II ze
szkół nr 6 i 9 i ich rodziców przed uroczystością Pierwszej Komunii św. Od 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do
spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy
Ur oczy stoś ć Ze słan ia D ucha Świ ęteg o.
Na Mszy o 9.00 odbędzie się uroczystość
Pierwszej Komunii św. dzieci kl. II ze szkoły
nr 6, a na Mszy o 10.30 Pierwsza Komunia
św. dzieci kl. II ze szkoły nr 9.
Kolekta w przyszłą niedzielę na nowe
dębowe ławki do naszego kościoła. A przed

ko ścio łem zbió rka na o rgan izac ję Ś DM
w naszej parafii oraz w dekanacie.
Dekanalny Sztab Organizacyjny ŚDM pragnie poinformować, iż kończy się faza rejestracji uczestników na spotkanie z papieżem w Krakowie. Osoby, które się zapisały,
prosimy o uregulowanie II części należności do kancelarii parafialnej do 20 maja.
Wyjazd do Krakowa specjalnym pociągiem
z Gliwic. Na specjalny pociąg są jeszcze
wolne miejsca dla każdego.
Turniej szachowy o puchar ks. Dziekana
odbędzie się 21 maja w Szczygłowicach szczegóły na plakatach.
Ksiądz Arcybiskup zaprasza pary małżeńskie, które w tym roku świętują jubileusz sakramentu małżeństwa (5,10,15 i następne),
na wspólne Świętowanie Jubileuszy Małżeńskich 22 maja br w Katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla o godz.12.00. Małżonkowie odnowią przyrzeczenia małżeńskie i otrzymają indywidualne błogosławieństwo. Zgłoszenia i więcej szczegółów przez
stronę przednamimalzenstwo.pl.
W s obot ę od chod zimy Wig ilię przed
Zes łani em D ucha Świ ęteg o. N a Ms zę
o godz. 18.00 zapraszamy w sposób szczególny członków i sympatyków wspólnoty
Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii. Po Mszy Św. o godz. 19.00 sprzed kościoła wyjazd na Apel Maryjny do Sanktuarium Matki Bożej w Bogucicach. Koszt przejazdu 10 zł. Są wolne miejsca. Planowany
powrót ok. 22.00.
Wy jazd na pielgrzymkę stanową mężczyzn autokarem do Piekar Śląskich 29 maja
o godz. 7.00. Koszt wyjazdu 10 zł. - zapisy
w zakrystii.
Zachęcam y do lektury "Gościa Niedzielnego". W dzisiejszym numerze o prześladowaniach Kościoła w Chinach i o Chrystusie, który ma twarz uchodźcy. W zakrystii jest
do nabycia nowy numer Małego Gościa Niedzielnego. Przy wyjściu z kościoła nasza
gazetka "U Częstochowskiej na Osiedlu".
Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym
tygodniu zadbali o nasz kościół W tym tygodniu o pomoc w pra cach porządkowych
w poniedziałek i piątek o 9.00 prosimy parafian z ulicy Kazimierza Wielkiego.

Mały kącik liturgiczny
Ja ciebie
chrzczę…
Z własnych zajęć
religii zdziećmi pamiętam
zagadkę, której odpowiedź myślę jest oczysta dla każdego:

wi-

Grzech pierworodny obmywa
Włącza do Ludu Bożego
Dzi ećmi Bożymi czyni
Z wody i Ducha Świętego
`(zagadka mojego autorstwa - R.G.)
Pan Jezus tuż przed wniebowstąpieniem
powiedział do swoich uczniów następujące słowa: " Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony." (Mk
16, 15). Dlatego wierzymy, że chrzest jest warunkiem koniecznym do zbawienia dla wszystkich, do których dotarła głoszona Ewangelia Chrystusa. Bez chrztu nie można w sposób ważny
przyjąć żadnego innego sakramentu. Stanowi
on początek i fundament chrześcijańskiego życia.
Bywa nazywany nowym narodzeniem, gdyż
zobowiązuje człowieka (zwłaszcza tego, kto
przystępuje doń jako dorosły) do całkowitej przemiany. Poprzez chrzest osoba zostaje uwolniona od grzechu pierworodnego dziedziczonego
po pierwszych rodzicach, otrzymuje łaskę uświęcającą, staje się chrześcijaninem - Dzieckiem Boga
i Jego własnością. Na duszy odciska się niezatarte duchowe znamię. Dlatego też sakramentu
chrztu udziela się tylko raz w życiu. I nawet jeśli
ktoś poprzez grzech ciężki oddali się od Kościoła
po nawróceniu nigdy drugi raz do chrztu nie przystępuje.
Podczas nabożeństwa wpierw dziecko naznaczone jest znakiem krzyża na czole przez
kapłana, rodziców i chrzestnych co jest znakiem
włączenia do wspólnoty Kościoła. Modlitwa egzorcyzmu zawiera prośbę by Bóg uwolnił od
grzechu pierworodnego i uczynił mieszkaniem
Ducha Świętego. Do przyjęcia chrztu konieczna
jest wiara i zobowiązanie do życia według przykazań. W obecnych czasach chrztu udziela się
przeważnie niemowlętom więc w ich imieniu
rodzice i chrzestni wyrzekają się grzechu i zła
oraz wyznają wiarę. Sakramentu udziela się poprzez trzykrotne polanie wodą i wypowiadanie
słów: (imię dziecka) Ja ciebie chrzczę w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dodatkowymi obrzędami podczas uroczystości są namaszczenie olejem krzyżma, nałożenie białej szaty "przyobleczenia się w Chrystusa", zapalenie świec
od paschału na znak by postępować jako dzieci
światłości.
Ponieważ chrzest jest tak ważny do zbawienia warto pamiętać, że w sytuacjach wyjątkowych (zagrożenia życia) ważnego sakramentu
może udzielić każdy człowiek. Wtedy wystarczy
polanie wodą (niekoniecznie święconą) z wypowiedzeniem słów "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego". W takim przypadku
zgłaszamy ten fakt w parafii, gdyż jeśli osoba
(dziecko) któremu udzieliliśmy chrztu przeżyje i
wyzdrowieje nie ma potrzeby powtórnie chrzcić.
Chrzest w ważny sposób jest udzielany także w Kościele prawosławnym i niektórych protestanckich. Osoba nawracająca się na katolicyzm nie musi powtórnie przyjmować chrztu.
Renata Gontarz

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 15.05.2016
Poniedziałek
Uroczystość św. Stanisława, bpa i m ęcz.,głównego patrona Polski
9.05.2016
6.30
1) Za ++ chrzestną Martę Urbaniec, Gertrudę, Franciszka, dziadków Urbaniec, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Alicję Morawiec od sąsiadów z bloku 6.
8.15
1) W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2) W intencji zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00
1) Za ++ rodziców Mariannę, Jana Nowak, bratową Danutę, brata Henryka, dziadków z obu stron.
2) Za ++ rodziców Agatę, Andrzeja Madej, teściów Władysławę i Stanisława Baniak, z pokryw. z obu stron.
3) Za + Piotra Kampy.
Wtorek
10.05.2016
6.30
1) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za ode brane
łaski z prośbą o opiekę, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Krzysztofa z okazji 23 -ciej rocznicy urodzin,
oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Za + Ludwika Cieśla od brata z żoną z Warszawy.
8.15
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie na dalsze lata dla Stanisława z okazji 70-tej rocznicy urodzin, oraz
o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków.(Te Deum)
17.30
Nowenna Do MB Nieustającej Pomocy.
18.00
1) Za + Stefana Juszyńskiego od szwagra Zaraś z rodziną.
2) W 7-mą rocznicę śmierci mamy Zofii Bociąga, ++ z rodziny Zjawionych.
Środa
11.05.2016
6.30
Za ++ ojca Józefa Slaboń w rocznicę śmierci, jego żonę Marię, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) Za + Teresę Matyjanka od sąsiadów z bloku 16.
2) Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława Mil, szwagrów Józefa i Mariana, dziadków Popek, Mil, dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Witczak w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Grieger, Witczak, Tenior, Kaliński,
Chojnacki, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców Alojzego i Sabinę Szrama, teściów Jadwigę i Aleksego Stanielewicz, szwagra Adama
Homskiego, Łukasza Mrozińskiego, dziadków z obu stron.
Czwartek
12.05.2016
6.30
Za ++ rodziców Salomeę i Stanisława Łąckich, ich rodziców, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za ++ Annę Szary w 16-tą rocznicę śmierci, jej męża Eryka, ich synów Gerarda i Romana,
++ z pokrewieństwa.
16.30
Za ++ W ładysława Klimczak w 36-tą rocznicę śmierci, Konstantego Mróz w 6-tą rocznicę śmierci,
++ z pokrewieństwa z obu stron.
18.00
1) Za ++ Renatę Rokitowską na pamiątkę urodzin, teścia Mariana, szwagra Jana.
2) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Magdaleny Rybickiej z okazji 18-tej rocznicy
urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Piątek
13.05.2016
6.30
Za + matkę Anielę Czarny w rocznicę śmierci, ojca Władysława, siostry Janinę i Helenę, dusze w czyśćcu
cierpiące.
8.15
Za ++ rodziców Józefę i Jana Klepacki, braci Bolesława i Franciszka, bratową Stefanię, ++ z rodzin Klepacki,
Woźnica, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, dary Ducha Świętego dla
wnuków, oraz opiekę Anioła Stróża dla prawnuków Hani i Jasia.
2) Za ++ ojca Franciszka Braszko w 8-mą rocznicę śmierci, matkę Michalinę, dziadków z obu stron.
3) Za ++ Marcina Bilaszewskiego, Krzysztofa Kaniowskiego, Mieczysława Karpetę, ++ z rodziny.
19.00
W intencji czcicieli MB Fatimskiej
Sobota Święto św. Macieja, Apostoła
14.05.2016
6.30
Za ++ męża Andrzeja Cejnóg w 7-mą rocznicę śmierci, rodziców, teściów, braci, szwagra Władysława, dusze
w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) Za + Agnieszkę Nitsze od sąsiadów.
2) Za + Andrzeja Świst w dni po śmierci od sąsiadów.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00
1) Za ++ W ładysława Mazurek w 25-tą rocznicę śmierci, siostrę Marię Mazurek, ++ z rodziny.
2) Za ++ Sylwestra Siekaniec w 22-gą rocznicę śmierci, jego żonę Janinę, ++ z rodzin Grycaj i Siekaniec.
Niedziela Uroczystość Zesłania D ucha Świętego
15.05.2016
6.00
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie dla Jana Ciechanowicz z okazji 85-tej rocznicy urodzin, oraz
o błogosławieństwo Boże dla żony, dzieci, wnuków i prawnuków.(Te Deum)
7.30
1) Za ++ męża Franciszka Kopczyk w 8-mą rocznicę śmierci, jego rodziców Józefa i Anastazję, rodzeństwo,
dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Karinę Bujok w 30 dni po śmierci od mamy i rodzeństwa.
9.00
W intencji dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej.
10.30
W intencji dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej.
12.00
Do Chrystusa Najwyższego Kapłana, za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o opiekę i zdrowie dla księdza Dariusza Trzaskalika w okazji 5-tej rocznicy
święceń kapłańskich od rodziców.
15.00
Za ++ Stanisława i Zofię Zwalińskich i synową Wandę.
16.00
Nabożeństwo majowe.
17.00
Za + syna Zbigniewa Skiba w rocznicę śmierci, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa.
20.15
Za ++ córkę Karolinę Dudek z domu Suchanek w 5 -tą rocznicę śmierci, rodziców Jana i Irenę, brata
Edmunda, Bogdana, Elżbietę Tucholskich, teścia Pawła Suchanek, Włodzimierza i Marcina Wawrzyniak,
dusze w czyśćcu cierpiące.

Najświętsza Maryja Panna Fatimska - 13 maja
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej
miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie,
jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał
on przygotować dzieci na przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie bójcie
się , ni c zł ego wam nie zrob ię. Jest em
z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co mi esiąc o te j samej p orze.
W październiku powiem wam, kim jestem
i czego o d w as pr agn ę. Od ma wia jc ie
codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój
dla świata". Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać
wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę.
Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie
posłużyć się jej osobą, by Maryja była więcej znana i kochana, by ustanowić naboże ństw o d o J ej N iep okal ane go Serc a.
Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu
Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg
ob da rzy j e s zc zeg ól ną ła ską . T rzec ie
objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję
piekła i prośbę odmawiania Różańca.

CIEMNICA

Następnego objawienia 13 sierpnia nie
było z powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowieniem prośby o odmawianie Różańca. Ostatnie, szóste
obja wienie dokona ło się 13 październ ika.

Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud.
Cudem słońca M atka Boża potwier dziła
prawdziwo ść swoich objawień . Podczas
tego objawienia powiedziała: "Przyszłam
upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie
zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech
ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy".
Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie
należą do depozytu wiary, są przez wielu
wierzących otaczanych szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół
za zgod ne z Ob jaw ie ni em do kon an ym
przez Chrystusa. Dlatego możemy, chociaż
ni e mus imy, cze rp ać ze ws kazów ek
i zachęt przekazanych nam przez Maryję.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw.
trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią,
trzecią tajemnicę, Jan Paweł II przedstawił
świ atu dopi ero p odczas sw ojej wizyty
w Fatimie w maju 2000 r. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że właśnie opiece Matki
Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego 13 maja 1981 r.
na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Nabożeństwo majowe
- zwane potocznie majówką - jest nabożeństwem odprawianym w maju
w Kościele katolickim ku czci Matki Bożej.Podczas nabożeństwa odmawia
się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę.
Sens Nabożeństwa majowego
" Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce
Maryi" ( św. Bernard).
W miesiącu maju jesteśmy w szczególny sposób zachęceni do otwarcia
się w sposób wyjątkowy na Maryję. " Jest to miesiąc, w którym ze świątyń
i z domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze
uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej
tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia."( Paweł VI)
Nabożeństwo Majowe jest cenne dla wszystkich, ale szczególnie dla
grzeszników i dusz prowadzących życie wewnętrzne. Pierwsi mają możność otrzymania wielkiego miłosierdzia Bożego, drudzy - postąpienia
w miłości i zjednoczeniu z Bogiem i Najświętszą Maryją Panną.

Nabożeństwo majowe od lat gromadzi w kościołach, bądź przy przydrożnych kapliczkach wielu parafian z tą jednak różnicą, że kiedyś nabożeństwa przyciągały zarówno dorosłych jak i dzieci, a dziś tych drugich
jest niewiele. A to właśnie dzieciom wielokrotnie ukazywała się Maryja
(najbardziej znane objawienia w Lourdes, Fatimie, La Salette, Gietrzwałdzie).
W roku liturgicznym mamy wiele okresów bardziej wzniosłych, zmuszających do refleksji. Tych refleksji niekiedy się obawiamy i przed nimi
uciekamy. Skoro w maju zaczynamy cieszyć się życiem i rekompensować sobie smutne, zimowe dni to również tak można potraktować nabożeństwa majowe. - jako czas przebudzenia w wierze. Okres radości
i dziękczynienia,kiedy nie tylko my, ale również nasza wiara ma szansę
przebudzić się z zimowego snu. Dajmy szansę na spotkanie z naszą
Matką całym naszym rodzinom, zachęćmy dzieci do liczniejszego udziału.
Niech Maryja kiedy się do niej zwrócimy wyprosi nam wszystkim wiele
potrzebnych łask.

Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Jasnogórskiej Pani
K r ó l o w o K o r o n y P o l s k i e j z t w a r zą p o c i ę t ą s za b l a mi .
D o C i e b i e w zn o s i my w zr o k z b ó l u c i ę ż a r u k r zy ża .
P i e l g r zy m i z p a r a f i i M . B . C zę s t o c h o w s k i e j z K n u r o w a
i dą p ol a mi , ul i c ami , l a sa mi d o C i e bi e P a n i J as n o gó r s ka .
J e d n a n a m t y l k o za s t a ł a p r o ś b a - - - - o ł a s k ę w y t r w a n i a n a
s zl a k u p i e l g r zy mk o w y m, d a j n a m s i ł ę K r ó l o w o K o r o n y
P o l s k i e j z t w a r zą p o c i ę t ą s za b l a mi .
Tego roczna Pielgrzymka odbędzie się od dnia 25 czerwca do 28 czerwca. Trasa pozostaje taka sama jak każdego roku. W trakcie pielgrzymowania będą czytane zalecki
za zmarłych i wypominki za żyjących można te wypominki składać w kancelarii jak również
w zakrystii parafialnej.
Cena pielgrzy mki pozostaje taka jak w ubie głym roku -120 zł. od osoby.
W kwocie zawarte jest ubezpieczenie pielgrzymów, wyżywienie (2obiadokolacje,
kawa,herbata na każdym postoju, powrotny przejazd autokarem 3 noclegi - 1. w Piekarach
Śląskich,2. w szkole w Wożnikach 3. w Częstochowie u sióstr)

Pielgrzymie Pani Jasnogórska
na Ciebie czeka.
ZAPRASZAJĄ
ks .Proboszcz Krzy sztof
ks .Wikariusze nasze j parafii
w spółorganizatorzy pielgrzy mki
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