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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był
jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg
i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki
tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele
przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała
ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego
płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego
płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak
rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła.
Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała
Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej
dolegliwości! Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu
jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko!
I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu
przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk
i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem
dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił,
aby jej dano jeść.. (Mk 5,21-43)

Bóg nie uczynił śmierci ani się na nią dla nas nie zgadza. On jest dawcą życia – to prawda
podstawowa, do której każdy chrześcijanin powinien wracać jak do źródła. Bożą odpowiedzią na cierpienie
i śmierć jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które wspominamy i świętujemy każdej niedzieli. Za cenę
własnego ogołocenia Jezus zwycięża naszą śmierć i uwalnia nas z ciemności grzechu, abyśmy mogli żyć
w Bożym świetle i osiągnąć szczęście.

Czym jest szkaplerz?
Początki szkaplerza karmelitańskiego sięgają
XII stulecia. Duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili
życie modlitewne na górze Karmel w Palestynie. Nazywali
się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.
Z powodu licznych prześladowań przenieśli się do Europy.
Kościół, uznając regułę ich życia, dał prawny początek
Zakonowi Karmelitańskiemu. Rozwijał się on szybko
i promieniował przykładnym życiem swoich członków.
W Anglii szczególną świątobliwością odznaczał się
św. Szymon Stock. Kiedy dostrzegł niebezpieczeństwa
grożące zakonowi, błagał Najświętszą Dziewicę o pomoc.
W nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku ujrzał Najświętszą
Maryję Pannę w otoczeniu aniołów, która podała mu

szkaplerz koloru brązowego. Usłyszał wtedy następujące słowa Maryi: "Przyjmij, synu najmilszy,
Szkaplerz twego Zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla Ciebie i wszystkich karmelitów.
Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach,
przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania".
W XIV stuleciu Najświętsza Maryja Panna ukazała się papieżowi Janowi XXII i poleciła
szczególną opiekę nad "Jej Zakonem Karmelitańskim". Obiecała obfite łaski i zbawienie należącym do
Zakonu, którzy wiernie wypełniają swe śluby, a także należącym do Bractwa Szkaplerznego, którzy
zachowują cnotę czystości według swego stanu i modlą się za Kościół święty. W końcu Matka Boża
obiecała wszystkim nadzwyczajną łaskę, znaną w historii pod nazwą tzw. "przywileju sobotniego":
"Ja, ich Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci, wyzwolę ich z czyśćca i zawiodę na górę życia
wiecznego".
Stolica Apostolska zaliczyła szkaplerz święty do sakramentaliów. Swoją władzą potwierdziła
przywileje szkaplerza, opierając ich skuteczność na modlitwach całego Kościoła. Szkaplerz święty,
obok Różańca, stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych.
Obecnie nabożeństwo szkaplerzne znane jest nie tylko na starym kontynencie, ale i na całym
świecie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Ojciec Święty Jan Paweł II od lat wczesnego dzieciństwa
nosi święty szkaplerz.
Przywileje szkaplerza karmelitańskiego są następujące:
1. Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony;
2. Noszący szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę, co do duszy i ciała w tym życiu
i szczególną pomoc w godzinie śmierci;
3. Każdy, kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony z czyśćca
w pierwszą sobotę po swojej śmierci;
4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego, są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają
udział w jego dobrach duchowych za życia ziemskiego i po śmierci, a więc we Mszach świętych,
Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach itp.
A oto obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego:
1. Przyjąć szkaplerz karmelitański z rąk kapłana;
2. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego;
3. W dzień i w nocy nosić na sobie szkaplerz;
4. Odmawiać codziennie modlitwę zaznaczoną w dniu
przyjęcia do Bractwa (zazwyczaj jest to modlitwa:
"Pod Twoją obronę...");
5. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć;
Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego:
1. Przez nieskazitelne życie stawać się godnymi
macierzyńskiej miłości Królowej Karmelu;
2. Przynajmniej raz w miesiącu, a zwłaszcza z okazji świąt
maryjnych, przystępować do sakramentu pojednania
i Komunii świętej;
3. Przy sposobnej okazji nawiedzać kościół i modlić się do
Matki Najświętszej;
4. W trzecią niedzielę miesiąca brać udział w procesji
szkaplerznej w kościele karmelitańskim (jeśli to oczywiście
jest możliwe do zrealizowania) i szerzyć nabożeństwo
szkaplerzne;
5. Co pewien czas praktykować dobrowolne wyrzeczenie
(małe umartwienie);
6. Wzywać opieki Maryi aktami strzelistymi, np. "Królowo
Szkaplerza Świętego, weź mnie pod płaszcz Twej opieki";
Warto dodać, że szkaplerz ma być wykonany z sukna wełnianego koloru brązowego. Na jednym
płatku ma być wizerunek Matki Boskiej Szkaplerznej, a na drugim Serce Pana Jezusa. Szkaplerz powinien
być poświęcony przez kapłana lub diakona. Należy go nosić tak, by jego jedna część spadała na plecy
a druga na piersi. W roku 1910 papież Pius X zezwolił na zastąpienie szkaplerza płóciennego medalikiem
szkaplerznym. Tak szkaplerz, jak i medalik powinny być noszone w sposób jak najdogodniejszy.
ks. Jan Augustynowicz

Kalendarz liturgiczny na lipiec
3 VII - WTOREK - ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
11 VII - ŚRODA - ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA - PATRONA EUROPY
16 VII - PONIEDZIAŁEK - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY z GÓRY KARMEL
20 VII - PIĄTEK - BŁ. CZESŁAWA, PREZBITERA
23 VII - PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY - PATRONKI EUROPY
24 VII - WTOREK - ŚW. KINGI, DZIEWICY
25 VII - ŚRODA - ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
26 VII - CZWARTEK - ŚW. JOACHIMA i ANNY, RODZICÓW
31 VII - SOBOTA - ŚW. IGNACEGO z LOYOLI, PREZBITERA
1. W związku ze wspomnieniem 25 VII św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących,
błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych po każdej Mszy świętej w niedziele
22 lipca.
2. W poniedziałek 23 VII modlimy się za przyczyną św. o. Pio z ucałowaniem jego relikwii. Okazja do
modlitwy już od 17.30. zapraszamy.
3. 13 lipca tradycyjne nabożeństwo fatimskie – początek o godzinie 17.00 rozpoczyna się drogą
krzyżową, po niej odmawiamy część różańca świętego, następnie Msza święta z kazaniem i po niej
udamy się z procesją wokół kościoła z figurą Matki Bożej śpiewając litanie loretańską.
Prosimy aby na to nabożeństwo zabrać świece.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 01.07.2012R.
1. W okresie urlopów i wakacji zachęcamy do poświęcenia większej ilości czasu na modlitwę, czytanie
Pisma św., książek i czasopism religijnych.
2. Rodzice wysyłający dzieci na obozy i kolonie letnie winni przekazać do kierownictwa sformułowane na
piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych.
3. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca- modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
W I Piątek- wynagradzamy za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi codziennie przed ranną
i wieczorną Mszą św. i od g. 15.00. Wtedy też początek adoracji Najświętszego Sakramentu. Odwiedziny
chorych i osób starszych z Komunią św. – rejon ks. Prob. w piątek od 8.30, natomiast rejon
ks. Tomasza w sobotę od 8.30.
4.
W pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 7.00 spotyka się na modlitwie Wspólnota Żywego
Różańca.
5. Zapraszamy do udziału w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę - rozpoczęcie pielgrzymki olkuskiej
8 i 9 sierpnia oraz zagłębiowskiej 23 sierpnia.
6. Przypominamy i zapraszamy na pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja, 8 lipca, na Jasną Górę.
Wyjazd przed g. 7.00 spod kościoła , powrót ok. 17.00. Zgłaszamy się u p. Anny Gołas.
7. Dziękujemy parafianom z ul. Wiosny Ludów, za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty.
W najbliższą sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Wiosny Ludów od nr 148 do 130 i 23-21.
8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
INTENCJE MSZALNE 02.07.- 08.07.2012R.
Poniedziałek 02.07.12r.
7.00 + Władysława Góralczyk- od ucz. Pogrzebu 18.00 + Anna Bożek 7r.śm.- od córki Haliny z rodziną
Wtorek 03.07.12.
7.00 + Józef Wartała- od ucz. pogrzebu 18.00 + Eugeniusz Pluta- od Stanisławy Gleń i Janiny Pluta z rodzinami
Środa 04.07.12r.
7.00 + Anna Karweta- od Beaty z rodziną 18.00 W 18ur. Marta Śmierciak
Czwartek 05.07.12r.
7.00 + Jan Helbin- od ucz. pogrzebu 18.00 + Józef Wartała- od kuzyna Jamroza z rodziną
Piątek 06.07.12r.
7.00 + Władysława Góralczyk- od swatowej Zofii Bożek i córki z rodziną
18.00 + Maria i Marian Datoń i syn Władysław

Sobota 07.07.12r.
7.00 Z Róży św. Anny 18.00 + Eugenia 7r.śm. i Józef Żurawik, Weronika 35r.śm. i Józef Rudzcy
Niedziela 08.07.12r.
7.00 + Leokadia i Jan Kępka, Maria Kępka- od syna Józefa
9.00 o zdrowie dla Krystyny.
11.00 Roczki: Jan Lejman 18.00 W 18ur. Paweł Pacut
INTENCJE MSZALNE 09.07.-15.07.2012R.
Poniedziałek 09.07.12.
7.00 + Jan Helbin- od Taborskich i Wójcików 18.00 + Władysława Góralczyk- od sąsiadów
Wtorek 10.07.12.
7.00 + Marian Kędzierski- od sąsiadów 18.00 + Maria i Jan Kulczyk- od żony z rodziną
Środa 11.07.12.
7.00 + Jan Helbin- od sąsiadów z Lipinki i Koniówki 18.00 + Anna Karweta- od kuzynki Bronisławy z rodziną
Czwartek
12.07.12.
7.00 + Marian Kędzierski- od Herbutowej i Galasowej 18.00 + Władysława Góralczyk- od córki z rodziną
Piątek 13.07.12.
7.00 + Marian Kędzierski- od kuzynostwa Stanisława, Józefa i Kazimiery z rodzinami
18.00 + Anna Karweta- od córki Józefy z mężem
Sobota 14.07.12.
7.00 + Władysława Góralczyk- od wnuczek Oli i Moniki
15.00 Msza ślubna Ewa Buras- Kazimierz Pajor
18.00 + Anna Karweta- od córki Marii z mężem i dziećmi
Niedziela 15.07.12.
7.00 + Jan i Maria Lipka i rodzice z obu stron 9.00 + Alfreda i Franciszek Weseccy i rodzice
11.00 + Antoni i Aniela Suscy i rodzice z obu stron 18.00 + Henryka Piątkowska
INTENCJE MSZALNE 16.07.- 22.07.2012R.
Poniedziałek 16.07.12.
7.00 + Władysława Góralczyk- od widzów telewizji Trwam 18.00 + Anna Karweta- od wnuczki Agaty z Mateuszem
Wtorek 17.07.12.
7.00 + Marian Kędzierski- od Wolińskich
18.00+ Edward Kula 5r.śm., Adam Boba, c. Mieczysława, wnuk Sławomir
Środa 18.07.12.
7.00 + Anna Karweta- od Haliny Smalcerz z dziećmi 18.00 W 42 r.śl. pp. Aniela i Stanisław Ziętek
Czwartek
19.07.12.
7.00 + Jan Helbin- od sąs. z Lipinki i Koniówki 18.00 + Władysława Góralczyk- od wnuczki Ani z mężem
Piątek 20.07.12.
7.00 + Anna Karweta- od ucz. Pogrzebu 18.00 + Józef Pochroń- od córki
Sobota 21.07.12.
7.00 Dziękczynna w 5r.śl. Danuty i Pawła Sikora 18.00 + Władysława Góralczyk- od rodziny Migas
Niedziela 22.07.12
7.00 + Anna Karweta- od syna z żoną 9.00 + Maria Bisaga, Władysława, Kasper Skóra i syn Czesław
11.00 + Maria Hacuś- od męża i córki z rodziną 18.00 + Tadeusz Chrząszcz
INTENCJE MSZALNE 23.07.- 29.07. 2012R.
Poniedziałek 23.07.12
7.00 + Jan Helbin- od sąs. z Lipinki i Koniówki 18.00 + Anna Karweta- od wnuczki Elżbiety z rodziną
Wtorek 24.07.12
7.00 + Marian Kędzierski- od ucz. pogrzebu 18.00 + Marian Deszcz i syn Waldemar
Środa 25.07.12.
7.00 + Wanda Zubel- od Bisagów z rodziną 18.00 O zdrowie i bł. Boże dla Anny- od rodziców
Czwartek 26.07.12
7.00 + Jan i Anna Sojka, Franciszek i Joanna Lebuda- od syna Fryderyka
18.00 + Anna Bożek- od córki Renaty z rodziną
Piątek 27.07.12
7.00 + Kazimierz Sojka i rodzice z obu stron 18.00 + Wiktor Maca i rodzice z obu stron
Sobota 28.07.12
7.00 + Jan Helbin- od rodziny Szklarczyk i Taborskich
16.00 Msza slubna Anna Koperniak i Łukasz Madej
18.00 + Anna i Stanisław Sulik, Daniel Proksa
Niedziela 29.07.12
7.00 + Anna Karweta – od wnuczki Rafała z rodziną 9.00 + Anna i Aleksander Brożek
11.00 W 5r.śl. Renata i Piotr Dusza- od rodziców 18.00 + Ryszard Wolak 3r.śm.- od żony z rodziną

