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24 sierpnia
26 sierpnia
27 sierpnia
28 sierpnia

Wspomnienie św. Bartłomieja, Apostoła;
Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Wspomnienie św. Moniki;
Wspomnienie św. Augustyn, biskupa i doktora
Kościoła;
29 sierpnia Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Niewiara ludzi religijnych prowadzi część uczestników do dyskusji, szemrania, oburzenia i zgorszenia.
Uczestnikami tej dyskusji są też uczniowie Jezusa
z grona szerszego od apostołów. Zamiast zadawania
pytań i podjęcia próby zrozumienia słów Jezusa szemrzą. Szemranie to szeptanie, jako wyraz niezadowolenia i oburzenia.
Naruszony został ich religijny status quo. Przyjmują tylko to, co określa ich tradycja. Nie mogą słuchać słowa Bożego wypowiadanego przez Jezusa, ponieważ to, co słyszą o Bogu nie odpowiada ich obrazowi Boga. Nie mogą już dalej słuchać o tym, że Jezus
jest tym Bogiem, o którym oni mówią Adonai, Najwyższy, Święty. Podobnie zachowywali się Izraelici
na pustyni. Szemraniem osiągnęli wodę ze skały,
mannę i mięso z nieba.
“Spożywanie ciała” wywołało polemikę i odejścia
uczniów. Jezus teraz wyjaśnia, że mówiąc o spożywaniu Jego ciała, mówił o darze Ducha Świętego,
którego mają przyjąć. Jezus mówi im, że wiadomość
o Jego śmierci, zmartwychwstaniu i powrocie do
Ojca zdziwiłaby ich jeszcze bardziej.
Bóg przyciąga do siebie wszystkich ludzi miło-

ścią, a nie siłą. Jego dziećmi stają się ci, którzy wybrali Go w sposób wolny. Tak zostali pociągnięci Andrzej i Piotr, Filip i Natanael, Nikodem i Samarytanie.
Nie dał się pociągnąć człowiek chory od 38 lat i Judejczycy, którzy „nie mają w sobie miłości Boga”.
Co tracą uczniowie, którzy odchodzą? Nie będą
świadkami znaków, cudów i nauczania, nie będą świadkami zmartwychwstania Jezusa. Wrócą do nauczycieli, którzy nie będą mogli ich uczyć prawdy wynikającej z posłania Syna Bożego na świat. Będą im mówić, że prawdziwy Mesjasz jeszcze nie przyszedł.
Czy i wy chcecie odejść? Oni już odeszli od ich judejskich nauczycieli religijnych, którzy nie mieli słów
życia wiecznego, którzy nie potrafili i nie mogli ogłosić im Bożego zbawienia oraz sposobu jego pozyskania.
Odeszli uczniowie, którzy znaleźli w Nim tylko
nauczyciela, proroka i mesjasza politycznego, którzy
nie uwierzyli, że Jezus jest wypełnieniem wszystkich
proroctw o Synu Człowieczym, odeszli ci, którzy nie
uwierzyli, że jest Bożym Synem.
Piotr dobrze zrozumiał co to znaczy, że Jezus jest
chlebem, jego ciało jest pokarmem, a krew napojem
– Jezus jest Panem i Bogiem.

Nowenna pompejańska
– czym jest i jak ją odmawiać

N

owenna pompejańska zwana jest nowenną
nie do odparcia z tego powodu, że Matka Boża
dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54
dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją
otrzyma. Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą zostało opisane przez bł. Bartola Longa.
Nowenna pompejańska jest to nowenna różańcowa – przez każdy dzień nowenny odmawiamy
różaniec z dodatkową modlitwą. Jeśli potrzebujemy
pomocy – módlmy się tą nowenną! Zaprośmy do tej
modlitwy innych! Podzielmy się otrzymanymi łaskami!
Jak odmawiać nowennę pompejańską?
Przede wszystkim mylące może być to, że nowenna kojarzy się z dziewięcioma dniami modlitw.
W przypadku nowenny pompejańskiej jest inaczej:
odmawiamy ją przez 54 dni. Dlaczego? Wzięło się to
stąd, że Matka Boża poleciła odmówić trzy nowenny
dziękczynne i trzy błagalne. W sumie daje to 6 nowenn po 9 dni, a więc 6 x 9 = 54. Jednak dla uproszczenia te 54 dni nazywamy po prostu nowenną
pompejańską. Cała nowenna pompejańska trwa więc
54 dni i dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną. Aby się nie
pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni
trwania nowenny – datę rozpoczęcia i zakończenia.
Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie wymieniamy
listy intencji, ale jedną, najlepiej precyzyjną i konkretną prośbę.
Nowenna opiera się w głównej mierze na różańcu. Każdy widział różaniec, lecz może nie każdy umie
się nim posługiwać. Zatem przypomnijmy ogólne
założenia, o co pyta wiele osób nie znających zbyt
dobrze różańca.
1. Różaniec składa się z czterech części: radosnej,
bolesnej, chwalebnej i dodanej przez św. Jana
Pawła II w 2002 r. części światła, której nie musimy odmawiać w nowennie pompejańskiej, chociaż zachęca się do włączenia jej w modlitwę.
2. Każda część różańca liczy 5 tajemnic z życia Jezusa i Maryi.
3. Każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca. Tajemnice te rozważamy modląc się na danej dziesiątce.
4. Tak więc policzmy: 3 części x 5 tajemnic daje 15
dziesiątek do odmówienia codziennie w nowennie pompejańskiej.

A teraz po kolei, nowenna pompejańska krok po
kroku przez 54 dni:
1. Najpierw czynimy znak krzyża.
2. Potem podajemy intencję i mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.
3. Teraz czas na modlitwy początkowe różańca
(Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.
4. Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic. UWAGA! Nie trzeba ich odmawiać na raz.
Można podzielić je sobie np. tak, że rano modlimy
się tajemnicami radosnymi, w południe tajemnicami bolesnymi, a wieczorem chwalebnymi.
5. Po skończeniu każdej części różańca modlimy się
krótką modlitwą (błagalną lub dziękczynną) – są
one wymienione niżej.
6. Na samym końcu odmawiamy „Pod Twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością i wiarą mówimy:
„Królowo Różańca świętego, módl się za nami!”.
7. Modlitwy błagalne i dziękczynne w nowennie
pompejańskiej:
Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej –
modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny:
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek
z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej
wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie
gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego,
ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie,
jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej
– modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje
całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę
rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego
z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać
o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam
będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego,
wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze
mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

KARTKA Z KALENDARZA
26 sierpnia

Święto Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej
Historia uroczystości
O ustanowienie święta „Dziękczynienia NMP Częstochowskiej” ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie.
Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy
Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami
w 1665 roku. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy świętych wotywnych. Dopiero papież Pius X w roku 1904 zatwierdził
uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry
i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 roku
papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26
sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą
Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.
W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano
stopniowo od 1910 r. Zgodnie z decyzją Piusa XII
święto obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła Katolickiego w Polsce od 1956 r. Z inicjatywy
Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego rok
później rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce.

snogórskie Ślubowania Narodu Polskiego. Wtedy to
Cudowny Obraz po raz pierwszy i jedyny niesiono w
procesji po jasnogórskich wałach.

Obraz

Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu

Obrazem jasnogórskim od ponad sześciu wieków
opiekują się paulini. Zakon został sprowadzony do
Polski w 1382 roku z Węgier przez księcia Władysława Opolczyka, który ufundował klasztor na Jasnej
Górze. Sprowadził on też ze swoich posiadłości na
Rusi Halickiej obraz Matki Bożej czczony wcześniej
na zamku w Bełzie. Obraz przedstawiający Matkę
Boską z Dzieciątkiem na ręku malowany jest w stylu
ikony bizantyjskiej. Według tradycji namalował go
św. Łukasz Ewangelista na deskach pochodzących z
blatu stołu z domu Świętej Rodziny. Już w Bełzie
obraz otaczano kultem i uważano, że słynie łaskami.
Hipotezy naukowe mówią, że obraz przybył do Bełza
z Bizancjum około XII wieku. Data jego powstania
nie jest jednak dokładnie znana. W roku 1430 r. Obraz został sprofanowany i uszkodzony przez rozbójników, którzy napadli klasztor jasnogórski. Twarz
Matki Bożej była wówczas kilkakrotnie cięta. Na
polecenie króla Władysława Jagiełły obraz odnowiono w Krakowie.
Kult obrazu rozpowszechnił się na całą Polskę
szczególnie po obronie klasztoru w czasach potopu
szwedzkiego. Po zwycięstwie nad Szwedami, 1
kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz, ogłosił Matkę Bożą Królową Korony Polskiej, składając uroczyste śluby przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej we
Lwowie. Śluby te odnowiono na Jasnej Górze 300 lat
po ślubach królewskich, 26 sierpnia 1956 roku.
Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski w więzieniu w Komańczy. Episkopat Polski, w obecności około miliona
wiernych – mimo uwięzienia Prymasa – złożył Ja-

Rozpoczęcie peregrynacji jest wynikiem Ślubów
Jasnogórskich złożonych 26 sierpnia 1956 r. przez
ponad milionową rzeszę Polaków. Paulini dostrzegli
wówczas wśród ludzi potrzebę głębszej obecności
Matki Bożej w ich codziennym życiu. Ideą peregrynacji kopii Jasnogórskiej Ikony po parafiach Polski
podzielili się z przebywającym w więzieniu w Komańczy Prymasem kard. Stefanem Wyszyńskim.
Ostateczna decyzja w sprawie nawiedzenia wszystkich polskich parafii i diecezji przez kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego zapadła 11 kwietnia 1957 r.
na 45. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
Kopia Cudownego Obrazu rozpoczęła swą pielgrzymkę po Polsce 29 sierpnia 1957 r. od archikatedry warszawskiej. W 1966 r. Wizerunek Matki Bożej
Nawiedzającej został aresztowany przez władze PRL
i przewieziony na Jasną Górę. Funkcjonariusze MO
pilnowali Obrazu, kontrolując wszystkie samochody
wyjeżdżające z Sanktuarium. Uwięzienie trwało
sześć lat. Obraz powrócił na trasę nawiedzenia 18
czerwca 1972. W ciągu ponad 23 lat pielgrzymowania Maryja nawiedziła ponad 8 tys. kościołów i kaplic, 7150 parafii. Pierwsze Nawiedzenie trwało do
Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, a więc do 1982 r.
Drugie Nawiedzenie wszystkich parafii rozpoczęło się 5 maja 1985 r. w Drohiczynie. Miało być przygotowaniem do Jubileuszowego Roku 2000 od narodzenia Chrystusa. Peregrynacja trwa nadal. 13 września w sanktuarium na Świętym Krzyżu zakończy się
nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w diecezji kieleckiej i przekazanie go diecezji sandomierskiej.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. We wtorek przypada – uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej – imieniny naszej
Krolowej. Pamiętajmy, aby w tym dniu szczegolnie
dziękowac Bogu za dar tej najlepszej z Matek. Msze
sw. w naszym kosciele będą o godz. 700 i 1800. O godz.
17 00 zapraszamy na Mszę św. w Sanktuarium na
Skałce.

2. Zgodnie z decyzją ks. bp Ordynariusza Grzegorza
Kaszka posługę duszpasterską w naszej parafii konczą: ks. Mariusz Olejnik i ks. Michał Kocjan. Natomiast posługę podejmują ks. Mirosław Pasek i ks.
Paweł Tracz. Zyczymy im Bozego błogosławienstwa,
owocnej pracy duszpasterskiej i zyczliwosci parafian.
3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

24 – 30 sierpnia 2015 r.

24 sierpnia – poniedziałek
700
+ Zofia Łasicka – od córki.
1800 + Jerzy Podsiedlik.
25 sierpnia – wtorek
700
+ Zofia Łasicka – od syna.
1800 + Henryk Słowikowski – od Pracowników ZGK Ogrodzieniec
26 sierpnia – środa – Święto NMP Częstochowskiej
700
+ Henryka Palińska.
1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
27 sierpnia – czwartek
700
+ Zofia Łasicka – od rodziny Kusiorów.
00
18
+ Henryk Słowikowski – od Bożeny i Sylwestra.
28 sierpnia – piątek
700
+ Zofia Łasicka – od Jadwigi Sobalkowskiej i ks. Radosława.
1800 Msza zbiorowa za zmarłych.
29 sierpnia – sobota
700
+ Zofia Łasicka – od sąsiadów Kowalików i Głąbów.
1800 + Wacław Pałuchowski – od siostry i chrześniaka z rodzinami.
30 sierpnia – niedziela
700
+ Longin Gorgoń; Antonina, Józef Kołton.
900
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny i Zbigniewa – w 20. r. ślubu – i dla Gabriela –
w 18. r. urodzin.
1100 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Karoliny Górnickiej z okazji 18. r. urodzin – od rodziców.
1800 + Daniela, Czesław Trawińscy i rodzina Wycisk – od rodziny.

W MINIONYM TYGODNIU
Do wspólnoty ochrzczonych przyjęliśmy:
Marcel Mateusz Turlej
Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Michał Wiktor – Kinga Halerczyk

