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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem:
Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni
mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?
Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym
nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do
wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój
i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,
ten je zachowa.
(Łk 9,18-24)
Pytając: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, Jezus nie oczekuje dziś od nas formułek, ale refleksji, na
ile rzeczywiście On jest dla nas ważny. Czy moja więź z Nim jest na tyle mocna, że potrafię nad Nim
zapłakać jak nad własnym dzieckiem, zatęsknić za Nim całym sobą? Czy ze względu na Niego potrafię
pozbyć się uprzedzeń wobec drugiego człowieka, wierząc, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami?
Eucharystia, którą rozpoczynamy, daje nam kolejną szansę przejścia od teorii do doświadczenia, do wiary,
do gotowości zaparcia się siebie.

Kult Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Jednym z najczęściej używanych wśród chrześcijan wezwań
odnoszących się do Matki Bożej jest zawołanie: "Nieustająca
Pomoc". Przede wszystkim sięgają po nie ci najbardziej smutni
i potrzebujący, którzy odczuwają szczególnie wielką potrzebę
miłości, wsparcia i opieki. Oryginał obrazu jest wschodnią
ikoną, przedstawiającą Matkę Bożą Bolesną. Ikona ta została
namalowana, by pobudzić naszą nadzieję i ożywiać modlitwę.
Jej duchowe przesłanie jest więc ważniejsze od jej piękna
artystycznego.
Ikona przedstawia cztery święte postacie: Dziewicę Maryję,
Dzieciątko Jezus oraz świętych archaniołów Michała i Gabriela.
Maryja, a właściwie połowa Jej postaci, jest przedstawiona
w czerwonej tunice, granatowym płaszczu od spodu zielonym
i w niebieskim nakryciu głowy, przykrywającym włosy i czoło.
Na welonie, w jego środkowej części, znajduje się złota gwiazda
z ośmioma prostymi promieniami, a obok malarz umieścił krzyż promienisty na wzór gwiazdy. Głowę
Najświętszej Dziewicy otacza, tak charakterystyczna dla szkoły kreteńskiej, kolista aureola.
Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą
dłonią o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu "Hodigitria" - znaczy
"wskazująca drogę", Maryja obejmuje ręce Zbawiciela. W spojrzeniu Jej można wyczytać czuły smutek,

a nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru
oczy i mocno podkreślone brwi dodają Jej obliczu piękna i wyniosłości. Dzieciątko Jezus jako jedyne
przedstawione jest w całości. Spoczywając na lewym ramieniu Matki, swoimi rączkami ujmuje mocno Jej
prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasemi okryte czerwonym płaszczem.
Opadający prawy sandał z nóżki pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc
Bogiem jest także prawdziwym człowiekiem. Jezus posiada włosy koloru kasztanowego, a Jego rysy
twarzy są bardzo dziecięce.
Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają jakby odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść.
Tym natomiast, co wydaje się przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez
krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela. Po drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje
inne narzędzia męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu.
W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki
sposób, że Najświętsza Dziewica wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela i Syna Bożego w jednej Osobie,
Który ofiarował życie za nas wszystkich. Mamy tutaj do czynienia z typem ikony zwanej "hodigitria" - bo
Maryja wskazuje na Chrystusa, Który sam siebie nazwał "Drogą, Prawdą i Życiem". Historia Obrazu sięga
XII wieku i okryta jest tajemnicą. Ten rodzaj ikony był bardzo rozpowszechniony w średniowieczu na
terenach greckich, serbskich i na Rusi. Jedni twierdzą, że obraz powstał w Bizancjum, inni, że w klasztorze
Hilmadar, na świętej górze Athos. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na
desce o wymiarach 54 cm x 41,5 cm.
Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: Matka Boża Bolesna, trzymająca na ramieniu
swego Syna, mającego kiedyś podjąć mękę krzyżową, o czym świadczą przedstawione po bokach anioły,
niosące narzędzia tej męki. Drugi natomiast tytuł: Matka Boża Nieustającej Pomocy, wyrósł z pobożności,
która dopatrywała się w wizerunku ikony, czule spoglądającą na swych czcicieli Matkę, gotową pośpieszyć
im z pomocą w każdej potrzebie.
Stare podanie mówi, że obraz wiózł na statku do Europy bogaty kupiec i w czasie burzy, kiedy tonął
statek, wyciągnął go z kufra i ukazał podróżnym, z zaleceniem modlitwy. Nadzieja zrozpaczonych
uratowała podróżnych od morskiej katastrofy. Po dramatycznej podróży Obraz znalazł się w Rzymie
w kościele św. Mateusza. Po zdobyciu Rzymu przez Francuzów kościół, w którym znajdował się Obraz,
został zniszczony i rozebrany.
Po latach Michał Marchi (Redemptorysta) odnalazł Obraz i zaczął czynić starania o jego przeniesienie
do kościoła O.O. Redemptorystów. Za zgodą papieża Piusa IX dokonano tego 26 kwietnia 1866 r.
23 czerwca 1867 roku dziekan Kapituły Watykańskiej uroczyście koronował Obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, wyrażając tym samym oficjalnie akt uznania dla maryjnej ikony, czczonej od kilku
już wieków. Od tego momentu nabożeństwo do Matki Nieustającej Pomocy zaczęło nieustannie wzrastać,
rozszerzając się po całym świecie.
W roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej
Pomocy, z własnym oficjum, modlitwami i czytaniami mszalnymi. Początkowo celebrację tego święta
ustalono na niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Jana Chrzciciela, później natomiast wyznaczono
27 czerwca jako dzień poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
29 czerwca Kościół powszechny obchodzi uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Obaj ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów
Nerona. Piotr i Paweł, "obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa". To także dzień
szczególnej jedności całego Kościoła z "Piotrem naszych czasów".
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego,
aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj
Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla
Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na
połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj
Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu
Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na
powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj,
że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
OD LIPCA DO GRUDNIA 2013R.
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ul. Zwycięstwa od nr 61 do nr 75
ul. Zwycięstwa od 76 do 82 i od 77 do 93
ul. Zwycięstwa od 84 do 90 i od 95 do 105a
ul. Zwycięstwa od nr 92 do 102 i 107 do 121
ul. Dolna ½
ul. Dolna – druga połowa
ul. Zwycięstwa od nr 104 do 106 i 123 do 129 i ul. Mały Dół
ul. Zwycięstwa od nr 108 do 120 i 131 do 141
ul. Zwycięstwa od nr 122 do 128 i od 143 do 151 i ul. Wielki Dół
ul. Zwycięstwa od nr 130 do 138 i od 153 do 157
ul. Zwycięstwa od nr 140 do 150 i od 159 do 169
ul. Zwycięstwa od nr 152 do 158 i od 171 do 181
ul. Zwycięstwa od nr 160 do 174 i od 183 do 189
ul. Osadników, Rzepeckiego i Kosów
ul. Nadrzeczna
ul. K. Bożka ½
ul. K. Bożka- druga połowa
ul. Zwycięstwa od nr 176 do 182 i od 191 do 197 i ul. Wielkich
Łowów – od g. 13.30
ul. Zwycięstwa od nr 184 i od 199 i ul. Łęgowa
ul. Zwycięstwa od nr 186 do 188 i od 201 i ul. Na Grobli
ul. Zwycięstwa od nr 190 do 192 i od. 203 do 207 i ul. Lokacji
ul. Zwycięstwa ,nr 192a i 209 i ul. Leśnej Osady
ul. Zwycięstwa- pozostałe rodziny i ul. Biały Brzeg
ul. Celników i Żurawia
ul. Wiosny Ludów 184 do 164 i p. Bigaj i Kustro z ul. Zelwerowicza
ul. Wiosny Ludów od 162 do 150 i 41 do 25

06 Lipiec
13 Lipiec
20 Lipiec
27 Lipiec
03 Sierpień
10 Sierpień
17 Sierpień
24 Sierpień
31 Sierpień
07 Wrzesień
14 Wrzesień
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28 Wrzesień
05 Październik
12 Październik
19 Październik
26 Październik
02 Listopad
09 Listopad
16 Listopad
23 Listopad
30 Listopad
07 Grudnia
14 Grudnia
21 Grudnia
28 Grudnia

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.06. 2013 r.
1) W poniedziałek uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela.
2) W sobotę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Taca z tego dnia przeznaczona jest na Stolicę
Apostolską. Jest to także Dzień Papieski. Nie może zabraknąć modlitewnej więzi z Ojcem Świętym
Franciszkiem. Msze św. w tym dniu o godz.7.00 i 18.00. Także w sobotę dzień imienin ks. Bpa Piotra
Skuchy. Pamiętajmy o modlitwie, aby Bóg darzył Go obficie swoim błogosławieństwem.
3) Zbliża się zakończenie roku szkolnego. Na Mszę św. z udziałem uczniów SP i Gimnazjum, nauczycieli
i rodziców zapraszamy w piątek na godz. 7.45. Niech to będzie sposobność do wspólnej modlitwy,
by czas wakacji był dla dzieci okazją do odpoczynku a Bóg uchronił je przed nieszczęściami. Zadbajmy
również o to, aby dzieci i młodzież wyjeżdżająca na wakacje miała możliwość uczestnictwa
w niedzielnej Eucharystii.
4) Także w piątek od g. 17.00 wydawanie darów żywnościowych dla zainteresowanych rodzin.
5) W następną niedzielę będziemy przeżywali w naszej Wspólnocie Parafialnej odpust ku czci NMP
Nieustającej Pomocy. Uroczysta Suma odpustowa o godz. 11.00 z procesją eucharystyczną wokół
kościoła. Zapraszamy cały orszak procesyjny do wzięcia udziału w procesji, dzieci pierwszokomunijne,
sypiące kwiatki, chłopców z dzwoneczkami, górników i strażaków.
6) Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców na Jasną
Górę w niedzielę – 7 lipca. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja jest natomiast 14 lipca. Zachęcamy do
wzięcia w nich udziału i zapisywaniu się u p. Anny Gołas.
7) Dziękujemy parafianom z ul. Zwycięstwa za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W przyszłym
tygodniu o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Zwycięstwa od nr 46 do 60. Zachęcamy do
nabywania i czytania prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE 24.06.-30.06.2013R.
Poniedziałek 24.06.13.
7.00 + Stanisław Sawina- od Zofii i Ignacego Sawina z dziećmi
18.00 1) + Marek Florek- od siostry Celiny z rodziną
2) + Zdzisław Okuliński- od syna Mirosława z rodziną
Wtorek 25.06.13.
7.00 + Stanisław Smalcerz- od swatów Urbańczyków i rodz. Synowiec i Lamik
18.00 1) + Kazimierz Sojka 9r.śm.
2) + Władysława Bożek- od rodz. Bolków i Kowalskich
Środa 26.06.13.
7.00 1) + Stanisław Smalcerz- od Krystyny Purat
2) + Jan i Anna Sojka, Joanna i Franciszek Lebuda
18.00 1) + Władysława i Władysław Knapik i rodzice z obu stron
2) + Anna Knapik- od rodz. Kosterewa i Frączek
Czwartek
27.06.13.
7.00 + Jan i Katarzyna Sojka, Wawrzyniec i Regina Boba
18.00 1) Z Róży MB Nieustającej Pomocy
2) + Kazimierz Pluta 1r.śm.- od c. Janiny i s. Andrzeja z rodzinami
Piątek 28.06.13.
7.00 + Anna Knapik- od sąs. z ul. Dolnej
7.45 Z racji zakończenia roku szkolnego
18.00 1) + Kazimierz Banasik- od sąs. z ul. 700-lecia
2) + Kazimiera Pluta 1r.śm.- od Stanisława
3) + Aleksander Garus- od żony i syna z rodziną
Sobota 29.06.13.
7.00 1) + Stanisław Sawina- od Marii Kędzierskiej z córkami 2) + Piotr Knapik z r. im.- od żony z dziećmi
15.00 Msza ślubna Piotr Zając- Ewelina Piotrowska
18.00 1) + Franciszek Kula i rodzice z obu stron
2) + Włodzimierz Wartalski- od Zarządu PKW
Niedziela 30.06.13.
7.00 + Anna Knapik- od wnuczki Magdaleny z rodziną
9.00 1) + Władysław i Władysława Góralczyk, Józef i Maria Karweta
2) + Kazimierz Banasik- od żony i córki z rodziną
11.00 Suma Odpustowa- Za Parafian
15.00 + Henryka Piątkowska, Danuta Kasprzyk
18.00 + Marian Rybak 13r.śm.
INTENCJE MSZALNE 01.07.-07.07. 2013R.
Poniedziałek 01.07.13.
7.00 + Stanisław Smalcerz- od sąs. z ul. 700-lecia, Flisaków i Rynek
18.00 + Zuzanna Hibner- od Lochów i Surmów
Wtorek 02.07.13
7.00 + Stanisław Sawina- od siostry Stefanii i syna Piotra
18.00 + Anna Bożek r.śm.- od córki Haliny z rodziną
Środa 03.07.13
7.00 + Anna Knapik- od sąs. z ul. Dolnej
18.00 + Władysława Bożek- od córki Bernadetty z rodziną
Czwartek
04.07.13
7.00 + Stanisław Smalcerz- od cioci Bronki z mężem
18.00 + Stanisław Sawina- od córki Doroty z rodziną
Piątek 05.07.13
7.00 + Stanisław Banasik- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Władysława Bożek- od swatowej Marii
2) + Kazimierz Barańczyk 30dzień śmierci- od syna z rodziną
Sobota 06.07.13
7.00 Z Róży św. Anny
18.00 + Janina i Tadeusz Płonka
Niedziela 07.07.13
7.00 + Joanna Herbut- od Woźniaków
9.00 1) + Franciszek i Władysława Taborscy- od córki z rodziną
2) + Stanisława Helbin- od córki Marii z mężem
11.00 Chrzty
18.00 + Józef Habowski

