
 

  

W Kanie Galilejskiej odbywa o si  wesele i by a tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele tak e Je-
zusa i Jego uczniów. A kiedy zabrak o wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie maj  ju  wina». Jezus 
Jej odpowiedzia : «Czy  to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy  jeszcze nie nadesz a godzina mo-
ja?»  Wtedy  Matka  Jego  powiedzia a  do  s ug:  «Zróbcie  wszystko,  cokolwiek  wam  powie».  Sta o  za  
tam sze  st gwi kamiennych przeznaczonych do ydowskich oczyszcze , z których ka da mog a po-
mie ci  dwie lub trzy miary. Rzek  do nich Jezus: «Nape nijcie st gwie wod ». I nape nili je a  po 
brzegi. Potem do nich powiedzia : «Zaczerpnijcie teraz i zanie cie staro cie weselnemu». Oni za  za-
nie li. A gdy starosta weselny skosztowa  wody, która sta a si  winem i nie wiedzia , sk d ono pocho-
dzi, ale s udzy, którzy czerpali wod , wiedzieli, przywo  pana m odego i powiedzia  do niego: 
«Ka dy cz owiek stawia najpierw dobre wino, a gdy si  napij , wówczas gorsze. Ty zachowa  dobre 
wino a  do tej pory». Taki to pocz tek znaków uczyni  Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi  swoj  
chwa  i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. J2,1-11 

czas  s enia  sobie  wzajemnie,  by  móc  s y-
ciu. Ten dzie  zawsze by  i jest dniem rado ci ca ej 
rodziny. Dlatego wesele....i by a tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele tak e Jezusa i Jego 
uczniów. Ona po prostu tam by a. By a i ju . Jezusa 
za  zaproszono – podkre la ewangelista. Jego obec-
no  by a widocznie czym  szczególnym w zamy-
le m odej pary. I zaowocowa a niecodziennym 

wydarzeniem. Gdyby jednak nie by o tam Matki 
Jezusa...? Ale Ona tam by a. Polska Kana. Wspo-
minam rado , eufori , entuzjazm, który towarzy-
szy  Polakom przed ponad wier  wiekiem. To by a 
nasza Kana Galilejska. W nie w sierpniu roku 
1980 ko czy  si  czas dojrzewania – wszyscy wie-
dzieli, e musi zacz  si  co  nowego, innego. Ci 

                 Polska Kana              
Trzeciego dnia odbywa o si  wesele w Kanie Ga-
lilejskiej – pisze aposto  Jan, wiadek i uczestnik 
tamtych wydarze . Wesele – tego dnia co  si  
ko czy. Mija czas m odo ci, czas dorastania. Mi-
ja czas euforii, czas zauroczenia i ywio owej ra-
do ci. I nie al tego. To, z czym w dniu wesela 
trzeba si  po egna  nigdy nie jest pró ne i darem-
ne. Przeciwnie – jest nieodzowne, by mo na si  
zmierzy  z tym, co si  zaczyna.         
Bo w dniu wesela co  si  zaczyna. Zaczyna si  
nowy rodzaj odpowiedzialno ci – za siebie wza-
jemnie i za powstaj  rodzin . Zaczyna si  czas 
innej rado ci – trudniejszej ale i g bszej. Zaczy-
na si  czas duchowego dojrzewania. Zaczyna si  
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sami ludzie – ale bior cy odpowiedzialno  za sie-
bie i za Ojczyzn . Zupe nie jak m oda para bior ca 
w dniu wesela odpowiedzialno  za swoj  rodzin . 
Takiemu momentowi musi towarzyszy  rado . I 
towarzyszy a.             
Na weselu w Polskiej Kanie te  by a Matka Jezusa. 
„My chcemy Boga, Panno wi ta!” – piewa  naród. 
I w codziennym apelu: „Maryjo, Królowo Polski, 
jestem przy Tobie, pami tam, czuwam...” Jej obraz 
zawieszano w czasie strajków, przypinano do ubra  
robotników.                
A Prymas Tysi clecia na u mierci (w maju1981) 
mówi  do towarzysz cych mu biskupów: 
„Wszystkie nadzieje to Matka Naj wi tsza i je eli 

jaki program to ONA”. Chwil  pó niej doda : 
„Przyjd  nowe czasy, wymagaj  nowych wiate , 
nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pami taj-
cie, e jak kardyna  Hlond tak i ja wszystko zawie-
rzy em Matce Naj wi tszej i wiem, e Matka Bo a 
w Polsce s absz  nie b dzie cho by si  ludzie zmie-
niali”. Nie on jeden ca  nadziej  w Matce Jezusa 

. A Ona swoj  obecno ci  w Polskiej Kanie od 
wieków uczy a nas ufa  Jej Synowi.  
Czy zrobili my wszystko, co nam powiedzia ? 
Dzi , po latach zastanawiam si , co w nas zosta o po 
tym weselu w Polskiej Kanie. Jak  rodzin  – Ojczy-
zn  zbudowali my?            
     Ks. Tomasz Horak   

           26 sierpnia - Matki Bo ej Cz stochowskiej                       

 Zwyci ska obrona Jasnej Góry sprawi a, e 
sanktuarium to zdoby o s aw  w ca ej Polsce.  
 Teksty liturgiczne wys awiaj  opiek  Matki 
Bo ej nad Polsk  i porównuj  twierdz  jasnogórsk  
z Syjonem, siedzib  Arki przymierza w Starym Te-
stamencie. Obecno  i wstawiennictwo Maryi zobo-
wi zuje naród do walki w obronie wiary, czyli do 
dawania wiadectwa pos usze stwa i wierno ci Bo-
gu i Ewangelii. Ko ció  w Polsce prosi w liturgicznej 
modlitwie o uwolnienie od wszelkiego z a i niebez-
piecze stwa oraz o opiek  nad wszystkimi jego do-
brymi dzie ami. Maryja jest dla naszego narodu Mat-

 i  Królow  i  dlatego  uciekamy  si  do  Niej  we  
wszystkich naszych potrzebach i szukamy Jej po-
rednictwa i wstawiennictwa.  

Uroczysto  NMP Cz stochowskiej, obchodzona 
26 sierpnia, ci le zwi zana jest z sanktuarium ma-
ryjnym w Cz stochowie, w którym od ko ca XIV 
wieku otaczany jest wielk  czci  obraz Bo ej Ro-
dzicielki. Pochodzenie obrazu, osnute legendami, 
pozostaje dot d niewyja nione. Prawdopodobnie 
pochodzi ze wschodu i stanowi typ ikony Panagia 
Hodegetria, czyli „Naj wi tsza Przewodniczka”. 
Jasnogórski wizerunek Maryi bardzo przypomina 
bizantyjsk  ikon  z ko ca X wieku, znajduj  si  
w rzymskiej Bazylice Matki Bo ej Wi kszej.  
 Obraz Matki Bo ej do Cz stochowy sprowa-
dzi  W adys aw Opolczyk, ksi  opolski, syn Bole-

awa II ksi cia Opolskiego, z zamku w Be cu 
gdzie cieszy  si  szczególnym kultem wiernych i 
umie ci  w ufundowanym przez siebie klasztorze, 
do którego sprowadzi  z W gier ojców paulinów. 
Obraz bardzo szybko zas yn  cudami. W roku 1429 
król W adys aw Jagie o w li cie do papie a Marci-
na V pisa  o tym miejscu, e na Jasnej Górze ko o 
Cz stochowy dziej  si  cz sto tajemnice licznych 
cudów. Jasna Góra powoli stawa a si  g ównym 

rodkiem kultu maryjnego w ca ej Polsce i zara-
zem duchow  stolic  naszej Ojczyzny. 
  Obraz przedstawia Maryj  z Dzieci tkiem 
Jezus na r ku. W 1430 roku mia  miejsce napad na 
klasztor i cz ciowe uszkodzenie obrazu. Jakby na 
przekór wydarzenie to przyczyni o si  do rozwoju 
kultu Matki Bo ej z Cz stochowy, zwanej tak e 
„Czarn  Madonn ”. Z czasem klasztor na Jasnej 
Górze sta  si  twierdz  obronn  stawiaj  czo o 
najazdowi szwedzkiemu w 1655 r. Najazd na klasz-
tor nast pi  ju  po wybudowaniu umocnie  ze-
wn trznych w tym wa ów, co w zasadniczy sposób 
wp yn o na skuteczn  obron . Obrona klasztoru 
lotem b yskawicy rozesz a si  po ca ym kraju i jak 
pó niej opisywa  Henryk Sienkiewicz, duch tego 
zwyci stwa pozwoli  uwierzy  narodowi w osta-
teczne zwyci stwo.         .  

Sakramentalny zwi zek ma ski  
zawarli 

***** 

Tomasz Niemiec i Magdalena Skrzypiec 
Bart omiej Idzikowski i Natasza Lorek 

  

yczymy Nowo com B ogos awie stwa  
Bo ego, opieki Matki Naj wi tszej i  

wszelkich ask Bo ych na nowej drodze ycia.  
Szcz  Bo e! 

W MINIONYM TYGODNIU 
Po egnali my zmar ych: 

 

p. Stanis awa Gajosa, 85 lat 
p. Wincentego Ko odzieja, 94 lata 

p. W adys aw  Kiejko, 90 lat 
 

"Wieczny odpoczynek racz im da  Panie,  
a wiat  wiekuista  niechaj im wieci,  

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywaj   w pokoju wiecznym. Amen." 
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                  Dzi wi to Matki Boskiej Cz stochowskiej  
26 sierpnia Ko ció  katolicki obchodzi wi to 
Matki Bo ej Cz stochowskiej. W Polsce to jedno z 
najwa niejszych wi t Maryjnych. Na ten dzie  na 
Jasn  Gór , do Czarnej Madonny, zmierzaj  piel-
grzymi z ca ej Polski, najcz ciej w pieszych piel-
grzymkach.   
Obraz ma d ug  i dramatyczn  histori  i jest nieroz-

cznie zwi zany z dziejami naszej Ojczyzny. We-
ug podania, powsta  na desce ze sto u, przy któ-

rym posi ki jada a wi ta Rodzina. Obraz namalo-
wano prawdopodobnie mi dzy VII a XIII wiekiem. 
Nieznany jest jego autor, przypuszcza si , e to ma-
larz w oski lub bizantyjski.  
Do Polski przywióz  wizerunek Madonny ksi  

adys aw Opolczyk. Jak mówi podanie, ksi  
adys aw chcia  przewie  obraz do Opola, ale 

gdy zatrzyma  si  w Cz stochowie, konie nie chcia-
y ruszy  z miejsca. Uznaj c to za znak Bo y, ksi  

zostawi  ikon  w klasztorze paulinów.   
W 1430 r. sanktuarium zosta o napadni te przez 
grup  przest pców dowodzonych przez polsk  
szlacht . Wówczas – jak podaje D ugosz – obraz 
zosta  zniszczony i sprofanowany: “Sam nawet ob-
raz Najchwalebniejszej Pani naszej odarli z z ota i 
klejnotów, którymi go ludzie pobo ni przyozdobili. 
Niezaspokojeni upem, oblicze obrazu mieczem na 
wylot przebili, a desk , do której wizerunek przyle-
ga , po amali, tak i  zdawa o si , e to nie Polacy, 
ale Czesi kacerze dopu cili si  czynów tak srogich i 
bezbo nych. Po dope nieniu takowego gwa tu, ra-
czej skalani zbrodni  ni  zbogaceni, z niewielk  
zdobycz  pouciekali” – pisze Jan D ugosz. Obraz 
zosta  wówczas poddany renowacji przez króla W a-
dys awa Jagie  i otrzyma  srebrne blachy i korony. 
Wed ug innych poda , lady na twarzy Madonny 
pochodz  z czasu, który obraz by  na zamku Be zie. 
Gdy zamek napadli Tatarzy, jeden z nich przestrzeli  
obraz strza  i do dzi  wida  dwie rysy na twarzy 
Matki Bo ej. 
Obraz od pocz tku pobytu na Jasnej Górze otaczany 
by  szczególn  czci , o czym wiadcz  cho by licz-
ne wota przywo one dla Czarnej Madonny.  Wiel-

 s aw  i cze  w ca ej Polsce obraz zyska  po od-
parciu obl enia Jasnej Góry przez Szwedów w 16-
55 r. Obro cy modlili si  wówczas do Czarnej Ma-

donny, a w 1656 r. Jan Kazimierz lubowa  we 
Lwowie Matce Bo ej i og osi  j  Królow  Korony 
Polskiej. Po odparciu najazdu szwedzkiego to Matce 
Bo ej Jasnogórskiej sk ada  podzi kowania za obro-

 Narodu Polskiego. 
Po 1945 r. kult Matki Bo ej sta  si  symbolem przy-
wi zania Narodu Polskiego do wiary i Ko cio a. W 
1956 r., w 300-lecie s ynnych lubów Jana Kazimie-
rza, Ks. Prymas Stefan Wyszy ski ponownie zawie-
rzy  Matce Bo ej Naród Polski. 
Podczas obchodów Tysi clecia Chrztu Polski obraz, 
który peregrynowa  wówczas po kraju, zosta  aresz-
towany przez w adze komunistyczne. Nie przeszko-
dzi o  to  wiernym,  a  podczas  kolejnych  nabo stw  
zostawiano dla Pani Jasnogórskiej pusty tron, na 
którym  umieszczano  puste  ramy.  Przez  6  lat  obraz  
by  uwi ziony na Jasnej Górze, mimo e ca y czas 
trwa a peregrynacja. Dopiero w 1972 r. w tajemnicy 
przewieziono Go do diecezji sandomierskiej. Ko-
muni ci nie odwa yli si  wówczas ponownie Go 
aresztowa .              
Na uroczysto  Matki Bo ej Cz stochowskiej z ca-
ej Polski zmierza dzi  tysi ce pielgrzymów, Jej za-

wierzaj c  swoje  troski  i  dzi kuj c  za  otrzymane  od  
Niej aski.              
Dzisiejsza uroczysto  powsta a z inicjatywy b . Honorata 
Ko mi skiego, który po upadku Powstania Styczniowego sta-
ra  si  zjednoczy  naród wokó  Królowej Polski - Maryi. Wraz 
z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejma-
nem, wyjedna  on u w. Piusa X ustanowienie w 1904 r. wi ta 
Matki Bo ej Cz stochowskiej. Papie  Pius XI rozci gn  w 
1931 r. ten obchód na ca  Polsk  oraz zatwierdzi  nowy tekst 
Mszy wi tej i godzin kanonicznych. 
Uroczysto  Naj wi tszej Maryi Panny Cz stochowskiej to 
jedno z g ównych wi t Maryjnych na Jasnej Górze, obok uro-
czysto ci Naj wi tszej Maryi Panny, Królowej Polski (3 ma-
ja); wspomnienia Naj wi tszej Maryi Panny z góry Karmel 
(16 lipca); odpustu Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny 
(15 sierpnia) i wi ta Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny (8 
wrze nia). Ma ona przede wszystkim charakter dzi kczynienia 
za szczególn  rol  Maryi w dziejach ca ego narodu, jest te  
wyrazem czci dla jasnogórskiego Obrazu Matki Bo ej.  

WI TYWI TY  JJÓZEFÓZEF  modlitwy  
 

wi ty Józefie, przez mi  Tw  dla Jezusa i Maryi pro-
simy Ci , aby  pod sw  szczególn  opiek  przyj  raczy  
wszystkich kap anów i wyjedna  im gorliwo , czysto  
serca, m  wiar , ducha ofiary i po wi cenia. Oby go-
towi byli ponie  raczej m cze stwo i mier  ni  zniewa-

wi  godno  swego powo ania. 
wi ty Józefie, Ty widzisz w jakich trudno ciach s  s u-

dzy Pana na ziemi. 
Pro  zatem za nimi Jezusa i Maryj , otaczaj ich nieustan-

 opiek  mno c ich nowe zast py, aby nie brakowa o 
robotników na Pa skim niwie. Prosimy o to przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen 

 

Do wspólnoty Ko cio a zosta a 
czona:  

Agnieszka Pogodzi ska 

Panie Bo e, B ogos aw temu nowo ochrzczonemu 
dziecku, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej 

ich w swojej opiece. 



 

OO OSZENIAOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY WI TYCH 26.08.2018-02.09.2018r 
   26  sierpie  -  Niedziela 
7.00+ Roman w 10 r. m., Kazimierz, Jan i Maria Pandel;  
        + Adam, Michalina i Ireneusz Wnuk    
9.00+ Henryka Pali ska                                        
11.00* Sakr. Chrztu w. * Agnieszka Kinga Pogodzi ska 
*O zdr. i B . Bo e, Dary Ducha wi tego, wszelkie aski,   
     opiek  Matki Bo ej dla Mateusza Kocl gi w 18 r. ur.  
*O zdr. i B . Bo e, Dary Ducha wi tego, wszelkie aski,      
        opiek  Matki Bo ej dla Leny Tomickiej w 1 r. ur. 
17.00* Ska ka 
18.00+ Agnieszka Peda - od rodziców    
                        27  sierpie   -  poniedzia ek 
7.00 + Henryk Górecki  
                - od syna Jaros awa z on  i wnuczk   
18.00+ Marian Wojciechowski  
      - od rodziny Pilarskich i Piwowarczyk z Ryczowa    
                              28  sierpie   -  wtorek  
7.00+ Henryk Górecki - od wnuczka Kamila z on     
18.00+ Halin  Grajdek  
            - od wnuka Mariusza z Magd  i Mariuszem 
                             29  sierpie  -  roda 
7.00+ Henryk Górecki - od Doroty i Miros awa Bas g 
18.00* Nowenna do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy   
                          30  sierpie  -  Czwartek   
7.00+ Marian Wojciechowski  
                - od rodziny Karo  i Paciej z Ryczowa 

7.00+ Henryk Górecki  
                - od s siadki Haliny Ku niak z rodzin  
18.00+ Teresa Biedak;  
         + Kazimiera i Zenon Czechorowscy 
                             31  sierpie  -   Pi tek 
7.00+ Henryk Górecki  
               - od swatów urawskich z dzie mi 
18.00   * Msza w. ZBIOROWA za zmar ych 
                          01  wrzesie  -   I Sobota 
7.00+ Henryk Górecki  
             - od rodziny Anny i Zdzis awa Ku niak   
17.00* Ska ka 
17.00* ywy Ró aniec 
18.00+ Leokadia Bielecka  
                  - od Heleny Michalskiej z rodzin  
                          02  wrzesie  -  Niedziela 
7.00+ Agnieszka Peda  
             - od siostry Anety z m em i synem    
9.00+ Stanis awa i Roman Wnuk                                        
10.30+ Zofia D ugoszewska w 1 r. m.  
12.00* Za rodziców, dzieci, m odzie  i nauczycieli z    
              racji rozpocz cia roku szkolnego 2018/19 
12.00+ Stefania Kudela - od córki Marii  z rodzin  
17.00* Ska ka 
18.00+ Henryk Górecki  

Msze wi te w Parafii Przemienienia Pa skiego w Ogrodzie cu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 18.00;  Cementownia godz. 8.00;  

Sanktuarium Matki Bo ej na Ska ce na Podzamczu godz. 17.00  
W tygodniu: w Ko ciele parafialnym godz. 7.00 i 18.00;  

*** 

Godziny urz dowania Kancelarii Parafialnej 
RODA, PI TEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45  

1. Od przysz ej niedzieli 02.09.2018r przechodzimy do porz dku Mszy w. z przed waka-
cji: Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; Cementownia godz. 8.00; Sanktu-
arium Matki Bo ej na Ska ce godz. 17.00; w tygodniu: 7.00 i 18.00; zim  godz. 17.00 
2. Równie  w przysz  niedziel . liturgiczne rozpocz cie roku szkolnego. Zapraszamy 
wszystkich do uczestnictwa we Mszach w. Dzieci i m odzie  szczególnie zapraszamy na 
Msz w. o godz. 12.00 Spowied w. dla wszystkich przez ca y dzie , podczas Mszy w.  
Serdecznie zapraszamy dzieci z I klas z tornistrami z przyborami szkolnymi,  i zeszytami na 
pob ogos awienie i  po wi cenie a  m odzie , rodziców i nauczycieli do wspólnej modlitwy.  
3. W rod  tradycyjnie zapraszamy do Ko cio a  na Msz w. wieczorn , po czon  z No-
wenn  do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy, aby poleci  Dobremu Bogu, przez opiek  Mat-
ki Bo ej, swoje pro by i intencje.  
4. W tym tygodniu przypada I Sobota miesi ca. Msza  w.  dla  ywego  Ró ca  o  godz.  
17.00 i odwiedziny chorych od godz. 9.00   
5. W Sobot  1 wrze nia, 79 rocznica wybuchu II wojny wiatowej. Pami tajmy w mo-
dlitwie o poleg ych i pomordowanych w obronie naszej ukochanej Ojczyzny.   

Informujemy, e przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z dzia aniem Ko cio a katolickiego i jego struktur opiera si   
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem  danych osobowych  

w Ko ciele katolickim oraz prawie  Diecezji Sosnowieckiej. 


