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PAN ŻYCIA
J 7,11 – 17
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego
Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył
się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej
spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią
i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się
mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze,
tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał
go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga
i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie
nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej
Judei i po całej okolicznej krainie.
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain było znakiem,
„że wielki prorok powstał wśród nas". Ludzie z pewnością
myśleli o proroku, którego zapowiedział Mojżesz.
Św. Łukasz osadza to wydarzenie w takim miejscu, aby
mogło spełnić funkcję kompozycyjną w jego Ewangelii:
przygotowuje odpowiedź, jaką Jezus da uczniom św.
Jana Chrzciciela: „niewidomi wzrok odzyskują, głusi
słyszą ... umarli wstają z grobu".
Tłem dla dzisiejszej Ewangelii jest wskrzeszenie

dziecka przez Eliasza (I czyt.). Jezus jest jednak czymś
więcej niż prorokiem, jest „Panem". Tego tytułu św. Łukasz
używa tu po raz pierwszy. Eliasz prosił o cud, Jezus dokonał
go własną mocą: „tobie mówię, wstań!"
W Jezusie objawia się miłość Boga pełna
miłosierdzia. Tłum reaguje lękiem i dziękczynnym
uwielbieniem, które jest charakterystyczne dla nowego ludu
Bożego. Słowem i wskrzeszeniem młodzieńca Jezus daje
świadectwo prawdzie: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie".

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
25-28 czerwca
Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do
Jasnogórskiej Pani! Tegoroczna 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 pielgrzymki
pozostaje taka jak w ubiegłym roku -120 zł. od
osoby.
W kwocie zawarte jest ubezpieczenie
pielgrzymów, wyżywienie (2 obiadokolacje, kawa,
herbata na każdym postoju, powrotny przejazd
autokarem 3 noclegi - 1. w Piekarach Śląskich,2.
w szkole w Wożnikach 3. w Częstochowie u
sióstr). ...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10 Niedziela zwykła 05.06.2016
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na kolekta na potrzeby
archidiecezji. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
Dzisiaj O 16.30 zapraszamy na Nieszpory.
W poniedziałek 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.
We wtorek o 17.30 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek od 16.00 spowiedź dla gimnazjum nr 2 i 3. O 16.30
Msza szkolna.
W piątek od 17.30 okazja do spowiedzi św.
W sobotę od 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę kolekta na Wydział Teologiczny UŚ i na
organizację ŚDM.

Zapisy w zakrystii. Koszt 30 zł.
W sobotę 25 czerwca wyruszy z naszej parafii, jak każdego roku,
piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcamy do udziału
w pielgrzymce. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są w zakrystii
i w kancelarii parafialnej. Przy zapisie należy wpłacić 120 zł na cele
organizacyjne. Pielgrzymka zakończy się we wtorek 28 czerwca.
W tym dniu można dojechać do pielgrzymów autokarem z parafii
koszt 20 zł. Zapisy w zakrystii. Tam też składamy zalecki modlitewne intencje dla pielgrzymów.
Dekanalny Sztab Organizacyjny ŚDM w dniach od 1 do 15
czerwca organizuję zbiórkę wody pitnej w butelkach od 0,5 do 1,5l
w najbliższych marketach m.in. w TESCO, INTERMARCHE przy ul.
Szpitalnej, w markecie DINO przy ul. Ułanów Knurowie, w sklepie
Netto przy ul. Mieszka I oraz w AUCHAN w Gliwicach przy ul.
Rybnickiej. Wodę można zakupić i przekazać za kasami do
specjalnych wyznaczonych koszyków.
W przyszłą niedzielę będzie można nabyć ręcznie wykonane
krzyże ŚDM w cenie 10 zł. Dochód ze sprzedaży będzie
przeznaczony na wyjazd młodzieży naszej parafii na ŚDM.

W Katowicach odbędzie się kolejny Marsz dla Życia. Rozpoczęcie
o godz. 10.30 Mszą św. w Katedrze. Wyjazd na marsz organizuje
parafia Św.Cyryla i Metodego w Knurowie. Szczegóły na
plakatach.

Zachęcamy do lektury "Gościa Niedzielnego”. W zakrystii jest nowy
numer Małego Gościa Niedzielnego na miesiąc czerwiec. Przy
wyjściu z kościoła nasza gazetka. Bardzo prosimy zabrać również
egzemplarze dla osób nie mogących przyjść do kościoła.

Zapraszamy członków Grupy Modlitwy oraz czcicieli św. Ojca Pio
na czuwanie do Krakowa-Łagiewnik w dniach 11-12 czerwca
(sobota-niedziela). Wyjazd o godz.18.15 z parkingu obok kościoła.

Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu zadbali o nasz
kościół. W tym tygodniu o pomoc w pracach porządkowych
w poniedziałek i piątek o 9.00 prosimy parafian z ulicy Saperów.

MAŁY KĄCIK LITURGICZNY

o profanacji, która jest ciężkim grzechem. Wówczas za świętym
Pawłem możemy napisać, że Kto bowiem spożywa i pije nie
zważając na Ciało wyrok sobie spożywa i pije. (1 Kor 11, 29).
Prócz sakramentów w Kościele mamy także różnego
rodzaju konsekracje i poświęcanie np. kościołów, ołtarzy, kielichów
mszalnych, wody, palm, wina, medalików itp., błogosławieństwa,
egzorcyzmy, posypywanie popiołem i inne. Tego typu znaki
liturgiczne nazywamy sakramentaliami. Według Konstytucji
dogmatycznej o Liturgii „Sakramentalia to święte znaki, które na
podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na
duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła.
Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku
sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.” (KL 60)

Sakramenty i sakramentalia
„Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda, i tam
wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie,
pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze
źródeł zbawienia.” (fragment
prefacji z Mszy ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa). Jezus umarł na krzyżu, aby
umożliwić zbawienie wszystkim z nas. Byśmy jednak mogli z tego
skorzystać każdy osobiście musi zachować łączność z Bogiem.
A łączność tę najpełniej i najpiękniej osiągamy korzystając
z sakramentów.
Myślę, że większość z nas bez problemu potrafi wymienić
siedem sakramentów Kościoła. Pewnie też przynajmniej mniej
więcej wiemy o co w każdym z nich chodzi, jaką łaskę
otrzymujemy. Ale gdyby zapytać ogólnie co to jest sakrament? Co
jest wspólnego między chrztem i eucharystią? Co łączy
bierzmowanie i pokutę? Jakie jest podobieństwo małżeństwa
i namaszczenia chorych? Czy umielibyśmy odpowiedzieć? Może
najbardziej z wszystkimi pozostałymi kojarzy się kapłaństwo.
Gdy jeszcze byłam uczennicą któryś z moich katechetów
podał bardzo krótką ale jakże trafną definicję – „sakrament to jest
znak widzialny łaski niewidzialnej”. Innymi słowami poprzez
widzialne znaki takie jak polanie wodą święconą, namaszczenie
poświęconym olejem, nałożenie rąk, spożycie konsekrowanej
hostii w sposób niewidzialny działa sam Bóg udzielając swych
wielkich łask i prowadząc do zbawienia. Aby sakramenty były
udzielone
w ważny sposób konieczna jest obecność upoważnionego do tej
posługi szafarza oraz wykonanie przez niego gestów,
wypowiedzenie ściśle określonych w przepisach liturgicznych słów.
Sakramenty udzielane są wyłącznie w Kościele (nie
chodzi o budynek sakralny, ale o wspólnotę Ludu Bożego), nie
mają nic wspólnego z magią. Są wyłącznie bezinteresownym
darem miłości Boga do człowieka, a siła ich działania zależy
przede wszystkim od wiary osoby przyjmującej i otwarcia się na
łaskę. Jeżeli przystąpimy do sakramentu z wielką pobożnością,
poprzedzimy to szczerą modlitwą, wtedy naprawdę możemy
poczuć obecność i działanie Boga w nas. Jeśli natomiast ktoś
przystępuje do ołtarza Bożego wyłącznie z przyzwyczajenia,
tradycji, bo „co ludzie powiedzą”, dla „świętego spokoju”, wtedy
często możemy mieć poczucie, że po komunii, spowiedzi,
bierzmowaniu naszym życiu właściwie nic się nie zmieniło. W
skrajnych przypadkach gdy przystąpienie do sakramentu jest
całkowicie
niegodne,
bez
wiary,
mówimy

Renata Gontarz
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5.06 – 12.06.2016
Niedziela
X Niedziela Zwykła
5.06.2016
6.00
Za ++ męża Adama Majchrzak w 5-tą rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
7.30
Za + Kazimierza Organek w 22-gą rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo.
9.00
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę,
zdrowie, dary Ducha Świętego dla Justyny Żyła z okazji 50-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla męża, córek, zięcia
i całej rodziny.(Te Deum)
10.30
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie
na dalsze lata dla Małgorzaty i Grzegorza z okazji 20-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie na
dalsze lata życia małżeńskiego z okazji 35 r. ślubu dla Kamili i Bogdana Mikuckich oraz światło i Dary Ducha Świętego dla dzieci
z rodzinami, wnuków oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla synowej (TD)
2) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie na
dalsze lata z okazji 40-tej rocz. ślubu Elżbiety i Zdzisława Kratus, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (TD)
15.00
Za ++ syna Zbigniewa, męża Romualda, ++ z rodziny Zaborowskich, rodziców Natalię i Alfonsa Milewskich, brata Edmunda Milewskiego.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za ++ męża i ojca Kazimierza Adamiak w 4-tą rocznicę śmierci, rodziców, teściów i rodzeństwo.
20.15
Za ++ rodziców Stefanię i Edwarda Szczepanek, brata Mariana jego żonę i bratanka Pawła
Poniedziałek Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prez.. i dK
6.06.2016
6.30
1) O Miłosierdzie Boże, radość życia wiecznego dla ++ Maryjanny, Macieja, Mariana, Danuty, Antoniego Beśków, Józefę i Stanisława
Majewskich.
2) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę,
zdrowie na dalsze lata dla Wandy z okazji 65-tej rocznicy urodzin, zięcia Adama z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla
całej rodziny. (Te Deum)
8.15
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie
na dalsze lata dla Janiny i córki Małgorzaty, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Ludwiczak i Czarkowskich.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Matki
Bożej dla Teresy i całej rodziny.
2) Za + Mariana Mazura w 30 dni po śmierci.
Wtorek
Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
7.06.2016
6.30
1) Za + Józefa Bagińskiego w 3-cią rocznicę śmierci, jego żonę Janinę, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Bogumiłę Kaczorkiewicz od sąsiadów z ulicy Batorego 12.
8.15
Za ++ Bronisławę i Antoniego Bomba, brata Zygmunta, Antoninę Juszczak.
17.30
Nowenna Do MB Nieustającej Pomocy.
18.00
1) Za ++ matkę Bogumiłę Błaszczyk w rocznicę śmierci, ojca Edmunda, ++ z rodzin Błaszczyków, Regieców, Nowaków, dusze w czyśćcu
cierpiące.
2) Za ++ Henryka Kaczor w 4-tą rocznicę śmierci, rodziców i teściów.
Środa
8.06.2016
6.30
Za ++ rodziców Murawskich i Ostrowskich, ++ z rodzin Ugorek, Murawskich i Ostrowskich.
8.15
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie
na dalsze lata dla Marii i Włodzimierza Nadolny z okazji 20-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla ich bliskich.
(Te Deum)
18.00
1) Za ++ rodziców Irenę i Jana Kainko, rodzeństwo Ewę i Grzegorza.
2) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę,
zdrowie na dalsze lata dla Joanny i Kazimierza Beck z okazji 25-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
(Te Deum )
Czwartek
9.06.2016
6.30
Za ++ rodziców Stefana i Gertrudę Zwierzyńskich, teściową Łucję Skowrońską, dziadków z obu stron.
8.15
Za + Krzysztofa Czomperlik, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30
Do Opatrzności Bożej z prośbą o opiekę Anioła Stróża, dary Ducha Świętego dla Filipa Koczwara z okazji urodzin, błogosławieństwo Boże
dla jego najbliższych.
18.00
1) Za + + Elżbietę Sapko, siostrę Joannę, ++ rodziców.
2) Za ++ matkę Annę Nowak w 18-tą rocznicę śmierci, jej męża Wojciecha, dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek
Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.
10.06.2016
6.30
Za ++ ojca Józefa Pietrzak w 8-mą rocznicę śmierci, jego żonę Jadwigę, synów Kazimierza i Stanisława, córkę Czesławę.
8.15
1) Za ++ matkę Anielę Bielecką w 13-tą rocznicę śmierci, ojca Józefa, brata Adama, ++ z pokrewieństwa.
2) Za ++ matkę chrzestną Elżbietę Twardawa w 15-tą rocznicę śmierci, jej rodzeństwo, rodziców Zelmę i Franciszka Twardawa,
++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00
Ślub: Pelikan Piotr – Skowrońska Grażyna.
18.00
1) Za ++ Henryka Widuch w 16-tą rocznicę śmierci, rodziców Jana i Salomeę, brata Eugeniusza, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ Helenę Biskup w 10-tą rocznicę śmierci, jej męża Stanisława.
Sobota
6.30
8.15
17.00
18.00

1) Za ++ Urszulę Klask, Władysławę i Czesława.
2) Za ++ rodziców Genowefę i Bronisława Stelmaszek, Genowefę i Jana Zych, brata Kazimierza, ++ z pokrewieństwa.
1) Za ++ teściów Stefanię i Stanisława Dybkowskich, synów Edwarda, Mieczysława i Romana, szwagra Eugeniusza.
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Za ++ rodziców Martę i Sylwestra Ptak, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.06.2016

Niedziela
XI Niedziela Zwykła
12.06.2016
6.00
Za ++ Halinę Wojciechowską w 3-cią rocznicę śmierci, jej rodziców i brata.
7.30
Za ++ męża Jana Hagowskiego na pamiątkę urodzin, rodziców Elżbietę i Pawła Plaszczyk, teściów Martę i Józefa Hagowskich,
++ z rodzin Hagowski, Plaszczyk, Kasperek, Ciołek i Ciupa, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
Za ++ męża Władysława Kwaśnica w 7-mą rocznicę śmierci, jego rodziców, dziadków i teściów.
10.30
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie
na dalsze lata dla Bożeny i Ryszarda z okazji 18-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00
1) Za + matkę Eugenię Radełczyk w 7-mą rocznicę śmierci, ++ z rodziny Ciepielskich.
2) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę,
zdrowie na dalsze lata dla Adama Karasek z okazji 50-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla niego i całej rodziny.
(Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę,
zdrowie na dalsze lata dla Katarzyny i Jarosława Przydatek z okazji 25-tej rocznicy ślubu, o dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa
w 18-tą rocznicę urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.00
Za ++ rodziców Henrykę i Wacława Małkowskich, szwagra Jana, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za ++ Bogdana Szymaniak w rocznicę śmierci, Agatę i Walentego Szewczyk, Katarzynę i Kazimierza Nalewajek.
20.15
Za + Stanisława Wcisło, ++ z rodzin Majka i Wcisło.

PRYMICJE
Ks. Adrian Chojnicki
"Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1, 48)
Ostatnie dni były dla mnie doświadczeniem wielkiej łaski
Boga. Mam świadomość, że nie dorastam do daru, który został mi
dany. Święcenia były dla mnie doświadczeniem spotkania wielkości
Boga z małością człowieka. Mocno się przejmowałem. Kiedy
weszliśmy do katedry serce biło coraz mocniej. To wszystko do
czego się przygotowywałem stało się tak bardzo bliskie. Wykonało
się! Przyrzeczenia kapłańskie, leżenie krzyżem, namaszczenie dłoni
krzyżmem świętym, konsekracja. Jestem zbyt mały, żeby to
wszystko pojąć. To ogromna łaska, która mnie przerasta. To wielkie
szczęście i odpowiedzialna misja...
Msza prymicyjna to było przeżycie o którym na pewno nigdy
nie zapomnę. Zgromadziliśmy się na probostwie w towarzystwie
kapłanów i bliskich mi osób. Tam odbyło się nałożenie i poświęcenie
szat liturgicznych. Błogosławieństwo matki i wręczenie przez
proboszcza krzyża prymicyjnego. Na zewnątrz czekały kochane
dzieci komunijne, które zaopiekowały się mną otaczając mnie

wieńcem. W trakcie procesji zabrzmiała "Barka" i znalazłem się na
wprost ołtarza, przy którym miałem odprawić zaraz swoją Mszę
prymicyjną. To był dla mnie ogromnie przejmujący moment. Z jednej
strony chciało mi się płakać z przejęcia, z drugiej ze szczęścia. Od
momentu mojego pójścia za Bogiem, nie było dla mnie
cenniejszego wydarzenia niż Eucharystia, a teraz mogę ją
sprawować. Wzruszony byłem także obecnością wielu życzliwych
osób. Ogromną część z nich Bóg postawił na mojej drodze i to oni
uczyli mnie wiary, miłości. Kaznodzieja prymicyjny - ksiądz Grzegorz
Ciuła, to osoba z którą przegadałem wiele godzin na temat mojego
powołania. To niesamowite jak Bóg łączy ludzi. Życzliwość, dobre
słowo, gest, modlitwa. Traktuje to jako dar Boga.
Kochani! Bardzo serdecznie wam dziękuję za waszą
obecność modlitwę. W trakcie rekolekcji miałem świadomość, że
modlicie się za mnie i pozostałych już neoprezbiterów. Jestem wam
ogromnie wdzięczny i cieszę się, że pochodzę z tak wspaniałej
parafii. Chwale się innym, że mamy tyle grup parafialnych, a w nich
ludzi zaangażowanych. Jestem zachwycony, że tak mocno
troszczycie się o sprawę powołań przez waszą modlitwę
i świadectwo życia. Jestem dumny, że jestem osiemnastym
kapłanem pochodzącym z naszej parafii. Kapłanom, którzy byli ze
mną wyświęceni z serca życzę, żeby trafili do naszej parafii, gdzie
spotkają się z ogromną życzliwością. Bardzo serdecznie wam
dziękuję! Moja dusza błogosławi Boga za was! (foto: Betler Anna)

