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HOMILIA
wygłoszona przez ks. Tadeusza Borutkę
w bazylice NMP Anielskiej
w Dąbrowie Górniczej 1 sierpnia 2020 roku
„Królowej Anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy Jej skroń.
Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń:
O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam.
Przez Ciebie, o Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności, upadłszy do Twoich nóg”.

Śpiewamy tę piękną pieśń chętnie i ze wzruszeniem w naszych domach, kaplicach i
kościołach nie tylko podczas nabożeństw majowych. Jakże wymownie i wdzięcznie
brzmi ona w tym zagłębiowskim sanktuarium. Tutaj śpiewana jest od ponad stulecia
przed łaskami słynącą figurą Matki Bożej Królowej Anielskiej. To Ona została nam
dana przez Boga jako pomoc i obrona. Przed Nią gromadził się lud Dąbrowy Górniczej
i okolicznych miast oraz wsi Zagłębia w różnych sytuacjach życia. Przybywał podczas
wojen i klęsk, podczas trudnego okresu reżimu komunistycznego, gdy z naszych serc,
naszych rodzin i szkół chciano wyrwać Pana Boga. Wszyscy przyzwyczailiśmy się
przychodzić tutaj chętnie i często. Nie tylko w chwilach trudnych! Nie wyobrażamy
sobie naszego życia bez tej Madonny Anielskiej i bez tego sanktuarium, którego wieże
strzelają wysoko ponad kominy fabryk oraz dachy domów i wieżowców, w których
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mieszkamy. Można powiedzieć, że Jej
świątynia rosła wraz z tym pięknym
miastem i – co więcej – wrosła głęboko w
tę zagłębiowską ziemię, a żaden wiatr
historii jej nie obalił. Nie obalił i nie obali, bo
oparcie jej daje Pani Anielska. To Ona jest
naszą opoką, u Niej szukamy wsparcia i tu
odnajdujemy duchową siłę.
Za te wszystkie łaski 19 maja 1968 roku
mieszkańcy Zagłębia włożyli na Jej cudowne skronie papieską koronę, a dokonali tego bł. ks. kard. Stefan Wyszyński
i św. Jan Paweł II, wówczas metropolita
krakowski. Obaj bardzo pragnęli, abyśmy
stawali się z dnia na dzień rzeczywistymi
klejnotami w tej koronie, abyśmy uczciwym i pobożnym życiem zasługiwali na
miano dzieci Królowej Anielskiej.
Dzisiaj, w doroczną uroczystość odpustową gromadzimy się w tym pięknym
sanktuarium, aby podziękować Panu
Bogu za nieoceniony dar Najświętszej
Maryi Panny. Z pokorą oddajemy Jej pokłon i potwierdzamy, że jest Królową naszych serc. Radość i wzruszenie promienieje na naszych obliczach, a wzruszone
serca przepełnia dziecięca duma i ufność,
nade wszystko zaś głęboka i szczera
wdzięczność. Dziękujemy Maryi za dotychczasowe łaski, za matczyną opiekę
nad nami, wstawiennictwo u Pana Boga –
za pośrednictwem Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Jej matczynej dobroci polecamy
siebie, nasze rodziny, naszych bliskich,
parafie, Ojczyznę i cały kontynent. Cieszymy się, że w tym radosnym dniu święta
naszej parafialnej wspólnoty możemy
korzystać ze szczególnych łask odpustu
porcjunkuli, jakie nam daje Pani Anielska.
W Niej widzimy nie tylko Królową Aniołów,
ale także Matkę pełną miłosierdzia dla
nas, ludzi grzesznych. Maryję nazywamy
Matką Miłosierdzia dlatego, że „jest Matką
Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje Serce przepełnione miłością”.

Tak więc pierwszym i największym darem
Maryi jest ofiarowanie światu Syna Bożego. Boże miłosierdzie Maryję ogarnęło
najpełniej, co wyznała sama w słowach:
„Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje
miłosierdzie zachowuje z pokolenia na
pokolenia dla tych, którzy się Go boją” (Łk
1, 49-50). Maryja jest także Przekazicielką
Bożego miłosierdzia dla nas.
Maryja – w sposób wyjątkowy - jak nikt
inny doświadczyła Bożego miłosierdzia.
Równocześnie – ze względu na ofiarę
swojego serca – w sposób szczególny
okupiła swój udział w objawieniu
Miłosierdzia Bożego. Ofiara ta jest ściśle
związana z krzyżem Syna, u którego stóp
wypadło Jej stanąć na Kalwarii. Ofiara ta
stanowi swoisty udział Maryi w objawieniu
miłosierdzia, które ostatecznie dokonało
się przez krzyż. Tylko Ona, Matka Ukrzyżowanego Pana, w pełni doświadczyła
tajemnicy krzyża i przyjęła ją całym sercem. Tajemnica ta dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Syna wraz z ofiarą
Jej macierzyńskiego serca i ostatecznym
fiat.
Ks. kard. Stefan Wyszyński, rozważając w
więziennej celi miłosierdzie Matki Jezusa,
pisał: „Podążałaś za Synem miłości Bożej
wszędzie, by w porę podpowiadać: wina
nie mają, chleba nie mają, miłości nie
mają, łaski nie mają, serca szukają... Czy
w Kanie, czy na Golgocie, czy dziś – po
prawicy Zbawiciela w niebie – Miłosierdzie Twoje zawsze uśmiecha się do nas
poprzez Twoje łzy”.
Św. Bernard, poznawszy za sprawą Ducha Świętego wartość, jaką w oczach
Bożych ma Miłosierdzie Maryi, często modlił się tymi słowami: „Ty, która znalazłaś
łaskę u Boga! Któż zdoła ogarnąć hojność,
bezmiar, wspaniałość i głębię Twego
miłosierdzia? Hojnie przychodzisz z pomocą wszystkim, którzy Cię wyznają i tak
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będzie aż do dnia ostatecznego. (…)
Pełna miłości i współczucia przychodzisz
z pomocą. Ukaż światu łaskę zmiłowania,
jaką sama znalazłaś u Boga: Twoimi świętymi prośbami wyjednaj przebaczenie
winnym, uzdrowienie chorym, umocnienie
słabym, pociechę strapionym, a ginącym
pomoc i ocalenie”.
To właśnie Maryja w szczególny sposób
została powołana do tego, aby przybliżać
ludziom tę miłość, jaką Chrystus przyszedł
im objawić. Miłość, która najkonkretniej
potwierdza się wobec cierpiących, ubogich, pozbawionych wolności, niewidomych, uciśnionych i grzeszników. To Ona
zdaje się przypominać nam dzisiaj
Chrystusowe słowa wypowiedziane do
siostry Faustyny: „Nie znajdzie ludzkość
ukojenia dotąd, dopóki nie zwróci się z
ufnością do miłosierdzia mojego. O, jak
bardzo mnie rani niedowierzanie duszy.
Taka dusza wyznaje, że jestem miłosierdziem...” (Dzienniczek, 300).
Chrystusowe orędzie miłosierdzia dociera
do nas w geście wyciągniętych rąk Chrystusa Pana. Mamy się nie lękać, gdyż
bogactwo Bożego miłosierdzia jest większe od zła obecnego na świecie, od zła,
które dostrzegamy w życiu społecznym
i osobistym. Zwłaszcza w okresie nasilającej się pandemii, która rodzi tyle niepewności i strachu, musimy być pewni, że nie
ma na świecie takiego zła, niepewności,
grzechu, zbrodni, jakiego nie można zatopić w „oceanie Bożego miłosierdzia” - jak
mawiała siostra Faustyna.
Świadomość niezmierzonej wielkości Bożego miłosierdzia rodzi w sercu człowieka
nową nadzieję i ufność. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Dlatego musimy się o nie modlić słowami koronki do Miłosierdzia Bożego, które podyktował sam Jezus Zmartwychwstały siostrze Faustynie w dniach 13 i 14
września 1935 r.
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Uczynił to w Wilnie, gdy leżała chora.
Byłem niezwykle wzruszony, gdy trzy lata
temu w tym szczególnym miejscu wraz z
innymi odmawiałem koronkę.
Odmawiajmy ją wciąż, gdyż daje nam
wewnętrzną siłę do walki ze złem i czyni
nas odpornymi na zło tego świata.
Objawiając się siostrze Faustynie Pan
Jezus obiecał, że ktokolwiek będzie
odmawiał koronkę, dostąpi miłosierdzia
Bożego w godzinie śmierci. Dostąpią go
nie tylko osoby odmawiające koronkę, ale
także konający, przy których inni będą się
jej słowami modlić.
Jako dzieci Maryi nie zapominajmy także
o modlitwie różańcowej. Dziś mamy
pierwszą sobotę sierpnia. Każda pierwsza
sobota miesiąca daje nam okazję właśnie
do modlitwy różańcowej. W paciorki
różańca powinniśmy wplatać każdego
dnia sprawy osobiste, rodzinne, troski
Kościoła i świata. Wraz z Maryją mamy
kontemplować oblicze Chrystusa i uczyć
się od Niej zgłębiać najważniejsze
wydarzenia Jego zbawczej misji, aby
następnie głosić Ewangelię współczesnemu człowiekowi.
Umiłowani w Chrystusie Panu! Błagajmy –
za wstawiennictwem Maryi – o miłosierdzie Boże dla nas samych. Jesteśmy
przecież wygnańcami na tej ziemi. Jako
synowie naszej wspólnej matki Ewy
utraciliśmy pierwotny raj, pierwotne
szczęście, a nasze życie upływa często w
cierpieniu i łzach, w obawie przed
nieuleczalną chorobą, o czym nie trzeba
nikogo przekonywać.
Zakończmy tę refleksję modlitwą Salve
Regina:
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy
wygnańcy synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa o słodka Panno Maryjo. Amen.

Myśląc z Wyszyńskim
W imię Matki Jezusowej i Matki mojej, Maryi,
zachowam odtąd szczególny szacunek
dla każdej matki i dla każdej kobiety i to będzie
sprawdzianem mojej chrześcijańskiej kultury.
Warszawa, 1970

Maryja wzorem godności kobiety
Bóg Stwórca powołał do życia kobietę według zamysłu swego Serca. Prymas Tysiąclecia zaleca nam, abyśmy uzmysłowiły sobie – jakie jesteśmy i czym jesteśmy. Co jest
istotną i pierwotną, czyli pochodzącą od Boga, cechą naszego człowieczeństwa i
kobiecości, a co wtórną, nabytą w wyniku ludzkiego działania. Ta świadomość
pomoże kształtować w sobie te cechy, które są zgodne z zamysłem Bożym, aby
zachować w sobie kobiecą godność i nie pozwolić na fałszywy i zgubny wpływ
środowiska, prowadzący czasem do wynaturzeń, a nawet schorzeń psychicznych.
Jezus Chrystus cenił kobiety i w swojej pracy apostolskiej często korzystał z ich
pomocy. Najbliższą Jego Sercu była Jego Matka, Maryja. Ona Go zrodziła,
pielęgnowała i żywiła. Dom Świętej Rodziny był zapewne miejscem długich rozmów
przy pracy i wieczornym odpoczynku, które ich wzajemnie kształtowały. Gdy zabrakło
Józefa, stał się najbliższym współpracownikiem, doradcą i żywicielem. Dom
nawiedzały krewne Maryi i przyjaciółki. One wraz z Nią usługiwały Chrystusowi i
Apostołom, gdy udali się do Samarii, Judei i Galilei, by głosić Ewangelię.
Jezus wszczepił kobietom potrzebę wyznawania Go przed ludźmi, czyniąc je
współpracownicami. Była nią Samarytanka, z którą rozmawiał przy studni. Uwierzyła i
z radością pobiegła do swoich, aby dać świadectwo o Nim. Jej gorliwość głoszenia
Chrystusa sprowadziła braci, by i oni Go poznali. Dawanie świadectwa o Jezusie jest
działalnością apostolską. To jej posługa sprawiła, że na pierwsze miejsce głoszenia
królestwa Bożego Jezus wybrał Samarię. Wielce bulwersującą Apostołów sprawą
było ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa, jako pierwszej, Marii Magdalenie, a nie
im, Jego uczniom. Ona wraz z innymi kobietami, wiedzione miłością i wewnętrzną
mądrością, wierne do końca, przyszły do grobu, by namaścić ciało Chrystusa. Kamień
u grobu był odsunięty, a anioł oznajmił im, że Chrystus, tak jak mówił wcześniej,
zmartwychwstał. Z radosną nowiną pobiegła do ukrytych w domu przed Żydami
Apostołów, lecz nie uwierzyli jej. Piotr i Jan sami udali się do grobu. W tym czasie Marii
Magdalenie, udręczonej troską o ciało ukrzyżowanego Pana, ukazał się Chrystus i
polecił, by przekazała uczniom słowa: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz
do Boga mojego i Boga waszego”. Dla uczniów było to niesłychane, że Chrystus o
swoim Zmartwychwstaniu powiedział nie im bezpośrednio, lecz przez kobietę, a także
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to, że to przez nią zapowiedział spotkanie
z uczniami w Galilei. Analizując historię
Kościoła można się przekonać, że kobiety
z większą łatwością, cierpliwością i wytrwałością przyjmują posłannictwo Ewangelii i to one pierwsze stawały się obiektem prześladowania i męczeństwa.
Kobiety głębiej przeżywają chrześcijaństwo. Częściej niż mężczyźni wstępują do
klasztorów, aby powierzyć swe życie Bogu
i z Nim współpracować.
Najwymowniejsza jest scena przy krzyżu
umierającego Chrystusa. Jest przy Nim
Jego Matka i umiłowany uczeń, Jan. Jezus zwraca się do Matki: „Oto syn Twój”
i do Jana: „Oto Matka Twoja”. Jan jest tu
przedstawicielem Kościoła, przez niego
każdy człowiek staje się dzieckiem Matki
Bożej. A zatem Jezus cały rozwój Kościoła
oddał w ręce Matki, chociaż mógł to zlecić
Apostołowi.
Współczesna wiedza z zakresu biologii,
psychologii i filozofii wskazuje, że nie ma
istotnej różnicy między mężczyzną i kobietą. Ich odmienność została zaplanowana, przewidziana i konieczna ze względu na wspólne dzieło dla dobra całej
ludzkości. Mężczyzna jest bardziej wyposażony w dziedzinie inteligencji racjonalnej, zdobytej na drodze trudnej i mozolnej. Kobieta przewyższa mężczyznę w
zakresie poznania intuicyjnego, które ma
w życiu olbrzymie znaczenie i wartość.
Kobieta została wprawdzie stworzona z
mężczyzny, jak podaje Biblia, jednak nie
świadczy to o jej niższości, bowiem fakt
ten równoważy zależność i pochodzenie
całej ludzkości (w tym mężczyzny) od
kobiety. Taki był Boży plan stworzenia
ludzkości. Mężczyźni byli zajęci pracą i obroną swych rodzin oraz Ojczyzny, lecz to
kobiety – matki miały wpływ na wychowanie synów i córek, bo bardziej były z
nimi emocjonalnie i duchowo związane.
One kształtowały cechy ich osobowości.
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Prymas wskazywał, jaki powinien być
właściwy kierunek rozwoju człowieka,
mówiąc: „Rozwój musi iść po linii natury i
osobowości tych dwojga, musi być zgodny
z planem Bożym. To znaczy, trzeba dążyć
do tego, aby mężczyzna był bardziej mężczyzną, a kobieta była bardziej kobietą;
aby nie wynaturzała się przez nabywanie
jakichś elementów obcych swej naturze
przez naśladownictwo”. Zacieranie różnic
jest zawsze wynaturzeniem. Kobieta bowiem powinna rozwijać cechy swojej kobiecej osobowości, aby zająć właściwe dla
siebie miejsce w społeczeństwie i udzielać
swe wartości osobowe drugiej stronie –
mężczyźnie, wpływając tym samym na
życie społeczne i publiczne. Prymas sugerował większe zaangażowanie kobiet w
„pogłębianie wiedzy o swej kobiecości,
rozumienie jej, wczuwanie się w plan Boży
i realizowanie go”, np. w dziedzinie literatury, co mogłoby być pomocne osobom
zagubionym w zrozumieniu siebie.
Stwórca życia na ziemi, w tym człowieka,
uznał, że wszystkie dzieła, które uczynił są
dobre. Widząc jednak samotność mężczyzny, dostrzegł, że jest mu potrzebna
pomoc, istota jemu podobna. Gdy spał, z
ciała Adama stworzył – kobietę, istotę o tej
samej ludzkiej naturze, która go zrozumie,
wysłucha, oceni, okaże serce i przyjaźń.
Według zamysłu Bożego, mężczyzna i kobieta mają być równi w swej istocie, osobowości, wartości, godności i wspólnym
przeznaczeniu. Pomoc kobiety nie oznacza jednak zniewolenia i podporządkowania się mężczyźnie, lecz zgodne z nim
działanie. W ocenie Prymasa, ostatnie
dzieło Boże okazało się niezwykłym
wsparciem mężczyzny, bowiem - „Kobieta
gotowa jest przyjąć wszelki trud, zdobyć
się na każde poświęcenie i z niezwykłą
cierpliwością i wytrwałością doprowadzić
wszystko do końca. Mężczyzna jest częściej bezradny. Nieraz straciwszy pracę czy

doznawszy niepowodzenia, zrezygnowany wraca do domu, siada złamany, opuszcza głowę, a wtedy wchodzi żona lub córka z pociechą: Nie martw się, jakoś to będzie... To prawdziwie kobiece jakoś to będzie, tak bardzo dodaje otuchy! Kobieta
bowiem nigdy nie traci nadziei i nie odstępuje. Zawsze spieszy z pomocą i otuchą,
znajdując wyjście. Jej ruchliwa umysłowość nie pozwala zrezygnować, każe szukać nowych rozwiązań”. Taką pomocą dla
Syna Bożego była Jego Matka. Wypełniała wszystkie obowiązki, troszcząc się o
najdrobniejsze rzeczy. „Była przedziwnie
czujna na sprawy Chrystusa, wrażliwa i uważna, chociaż zda się nieobecna, odsunięta na bok. Zawsze jednak wierna.
Wytrwała pod krzyżem do końca, gdy Jej
Syn na Kalwarii dopełniał swego najważniejszego dzieła – zbawienia ludzkości
przez Ciało i Krew, wzięte z Niej”. Kardynał
zachęca, abyśmy na wzór Maryi były
zawsze pomocą mężowi, dzieciom, rodzinie, sąsiadom, znajomym i wszystkim,
którzy w danej chwili jej potrzebują.
„Pomagajcie sercem, miłością, usłużnością, dobrym czynem, słowem, uśmiechem, radą, pociechą i życzliwym spojrzeniem” - pouczał. Nieście pomoc apostolstwem, mówiąc o Chrystusie tym, którzy
poszukują prawdy i Boga. „Pomagajcie
wreszcie w sposób, dla każdej z was
najbardziej dostępny, a zawsze skuteczny: modlitwą i ofiarą!” „Módlcie się i składajcie ofiary Bogu przez ręce Matki
Najświętszej. [...]Módlcie się za Kościół w
Ojczyźnie naszej, za naród i za młodzież
polską, aby dochowała wierności Bogu i
wytrwała w wierze Chrystusowej”. Prymas
podziwiał gorliwość i ofiarność kobiet,
polecał jednak, by w chwilach utrudzenia,
gdy same będą potrzebowały wsparcia,
prosić o pomoc Matkę Bożą, która najlepiej zna niewieści trud i pospieszy z ukojeniem. Przypominał, że zasadniczym po-

wołaniem kobiety jest macierzyństwo, aby
jednak dobrze się do niego przygotować,
trzeba znowu zapatrzeć się w Maryję - jej
dziewictwo i czyste serce - aby z niej czerpać przykład przez cały okres dojrzewania
do bycia matką. Kobieta musi kształtować
w sobie godność i zachować wobec siebie
szacunek, aby i inni, a zwłaszcza małżonek i dzieci ją szanowali. Kardynał pisał:
„Trzeba pamiętać: jestem dzieckiem Boga. I On wyznacza zadanie życiowe. Jeśli
On w duszę twoją wkłada pragnienie służenia Ojcu niebieskiemu w życiu rodzinnym, to musisz o tym pamiętać, że jesteś
Jego dziełem i On przez ciebie będzie
spełniał swoje zadanie Ojcowskie na tej
ziemi. Przez ciebie. Ta delikatność, której
tak bardzo potrzeba brutalnemu światu,
konieczna jest nawet i temu, którego Opatrzność wyznaczy ci za towarzysza twojego życia”.
Widzimy, że wiele współczesnych kobiet o
tym zapomniało lub utraciło wiarę potrzebną do kształtowania w sobie duchowości na wzór Matki Bożej, tak miłej
Bogu. Jak kobieta ma łagodzić swą
przyrodzoną delikatnością brutalność
świata, gdy sama jej uległa? Spotykamy
często kobiety bardziej od mężczyzn
zaborcze, brutalne i agresywne w czynach
i słowach. Jakimi będą matkami i jakie
będą ich dzieci? Czy takich matek potrzebuje Ojciec niebieski, Kościół, Ojczyzna
i społeczeństwo? W historii Polski i Kościoła było wielu prawych, świętych i bohaterskich ludzi, którzy przyszli na świat
dzięki swoim matkom, które mądrze i odpowiedzialnie, zgodnie ze swoją wiarą i
miłością zaszczepioną przez Boga ich
wychowały. W obecnym czasie w Europie
i w świecie mamy atak przeciwko chrześcijańskiemu ideałowi kobiety. Księdzu
Prymasowi nie podobały się „nowoczesne
obyczaje” etyczne, już wówczas obserwowane w społeczeństwie. Dlatego apelo-
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wał: „Od was, droga młodzieży żeńska zależy, jak będziecie traktowane przez świat
męski, chłopców i mężczyzn. Musicie im
nieustannie przypominać o swojej wysokiej godności” i nie ulegać wpływom „ludzi
bez sumienia, bez pionu moralnego i kultury duchowej”.
Powróćmy jednak do początków - do Ewy,
matki życia na ziemi oraz Maryi, Matki
Zbawiciela świata. W nich bowiem ujawnione zostały podstawowe właściwości
psychiki kobiety. Widzimy je po raz pierwszy u Ewy, a udoskonaliły się w duchowości Maryi. Ewa stojąc pod drzewem, z
którego Bóg zakazał spożywać owoce,
skuszona przez szatana wiedzą poznania
dobra i zła, złamała zakaz, ulegając pokusie dobrego smaku, piękna oraz zdobycia wiedzy i mądrości. Pokusy jednak
zawsze prowadzą do grzechu, w tym wypadku są także docenieniem wartości,
które składają się na życie człowieka.
Wrażliwość na smaczne jedzenie, piękno
i walory intelektualne były zatem przyrodzonymi cechami duchowości Ewy.
Psychika Maryi musiała odznaczać się
tym samymi cechami, skoro wybrał Ją Bóg
na żywicielkę swego Syna. Pokarm z Jej
piersi był dobry i dawał życie Jezusowi, a
słowa „Cała piękna jesteś, o Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie”, i „Łaski
pełna ” - mówi o pięknie Jej ciała i duszy.
Ewa zachwyciła się pięknem owocu z
drzewa, a u Maryi „Owocem rozkosznym
dla oczu” - jest Jezus, którego Ona zrodziła. Trzecia cecha – pragnienie poznania prawdy – była także w Matce Życia.
Pytanie, które zadała Archaniołowi, „Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z
mężem?” - świadczy o Jej pragnieniu wiedzy, poznania i zrozumienia. „Błogosławiony Owoc” Jej życia, Mądrość Boża
i Słowo Przedwieczne – On sam jest pełnią wiedzy i mądrości, z którego mogła
czerpać, będąc stale przy swoim Synu.
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Te trzy cechy psychiki wszczepione przez
Boga w duszę kobiety predysponują ją do
wypełniania zadań: zaspokojenia potrzeb
ekonomicznych (wyżywienia rodziny), estetycznych (wyzwolenia od wpływu zbrutalizowanego świata swojej rodziny), intelektualnych (głębszego zrozumienia sensu życia człowieka, rodziny, narodu i układów społecznych). Właściwości duszy
Ewy, przyczyniły się upadku pierwszych
ludzi i grzechu, który spłynął na całą
ludzkość. Przez Maryję przyniosły ludzkości Odkupienie. Kościół uczy nas, że
istnieją dwa światy: Królestwo Boże i królestwo szatana, a pośrodku nich jest
Maryja – Matka Życia. Między szatanem a
Maryją jest odwieczna przepaść i tocząca
się walka - dobra ze złem. Potomstwo
szatana jest „niszczycielskie, odrażające i
kłamliwe”, a potomstwo Maryi zawsze „życiodajne, owocujące, karmiące i estetyzujące. Ustala w świecie ład, wnosząc
prawdziwe piękno, które wyraża się w
duszy i ciele człowieka”. Maryja stanowi
granicę między tymi światami, a człowiek
musi zawsze wybierać, którą drogą chce
iść - przez Maryję do Syna i Ojca, czy
przekraczając granicę, przegrać życie
wieczne. Opowiadając się za Maryją i naśladując Jej życie, wraz z Nią zwyciężamy
szatana i zło, a wnosimy dobro i miłość.
Maryja poprzez wydarzenia, które Ją spotykają od Nazaretu po Kalwarię, uczy zachowania taktu, który powinny naśladować nie tylko kobiety. Podczas Zwiastowania jest oazą spokoju, równowagi
i poczucia osobistej godności. Wierzy Bożemu Posłańcowi i jego zapewnieniu o
mocy Bożej, która Ją osłoni. Zajmuje pełne umiaru stanowisko wobec pochwał
anioła, nie wypowiada komentarza do
usłyszanych słów. Słowa Elżbiety wywołują w Niej wewnętrzne odczucia, jednak nie
przyjmuje ich do siebie, lecz kieruje do
Boga.

Podczas Ofiarowania usłyszy od Symeona pochwałę Syna, ale i ostrzeżenie. Słowa te mogły wywołać emocje, zachowuje
jednak spokój, a jej reakcje są uporządkowane. Gdy odnalazła Jezusa w świątyni,
mówi o swoim zatroskaniu, ale zamyka to
w zwięzłym pytaniu skierowanym do Jezusa. Odpowiedź Syna Jej wystarcza, rozumie Go. Podczas wesela w Kanie Galilejskiej, będąc gościem widzi problemy z
brakiem wina i wie, że trzeba pomóc.
Wprawdzie Jezus nie odpowiada zachęcająco, ale Maryja zleca sługom: „Cokolwiek wam każe, uczyńcie”. Spokojna jest
także pod Krzyżem, gdy dopełnia się dzieło Chrystusa, a Jej ciało przenika miecz
boleści i cierpienia. Jej powściągliwość i tu
odpowiada stanowi duszy. Nie zwraca na
siebie uwagi innych, tylko Chrystusa.
Wiedziała, że to Jemu musi nieść cichą,
duchową pomoc. Takt, umiar i wiara Maryi
są dla nas wzorcem, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach. Módlmy się
do Maryi słowami św. Bernarda: „Virgo
urbanissima – ora pro nobis”, aby nauczyła nas przeprowadzać delikatne i trudne sprawy bez zbędnego rozgłosu,
abyśmy zawsze czynili to łagodnie i
taktownie. To Matka Boża oddziaływała na
swego Bożego Syna, by poznawał ludzkie
słabości i niedoskonałości, umiał je przyjąć, a następnie zaradzić (dokonywanymi
cudami) w biedzie materialnej i duchowej.
Potrafił być nie tylko nauczycielem, ale i
pilnym uczniem Służebnicy Pańskiej. W
Ewangeliach są przykłady, że proszony
spełniał natychmiast prośbę. Sam o Sobie
mówił, że „przyszedł, aby służyć”. Kobiety,
na wzór Maryi, powinny wprowadzać w
życie rodzinne i społeczne przypisaną im
przez Boga łagodność. Tak jak Matka
Boża nakłaniała Jezusa do wyrozumiałości wobec spotykanych prostych
i grzesznych ludzi, tak i my wszystkie
musimy poskramiać porywczość swoich

mężczyzn, aby czynili ten świat nieco
lepszym. Jak uczył Prymas, nie tylko kobiety mają brać wzór z Maryi, ale także
mężczyźni, bo to Ona jest „Znakiem wielkim na niebie” dla całej ludzkości. To przez
szacunek dla Niej, jako Rodzicielki Syna
Bożego, panowie powinni okazywać szacunek swoim matkom, żonom, córkom
i koleżankom, bo taka jest ich chrześcijańska powinność. Kardynał mówił: „Polacy
odznaczają się głębokim szacunkiem dla
niewiast. Pragniemy, aby zawsze tak było!
By obraz macierzyństwa nie był zamazywany; aby godność macierzyństwa nie
była poniżona; aby szlachetność i skromność dziewczęca została uszanowana
i zachowana, bo to fundament ładu, porządku, czystości i poziomu moralnego
społeczeństwa”. W sposób szczególny
apelował do kobiet o zachowanie wiary: „A
wy wszystkie kobiety, matki i dziewczęta
musicie nieustannie powtarzać sobie
słowa Elżbiety: Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła. Wy wszystkie jesteście
błogosławione, iżeście uwierzyły!”
Chrystusa otrzymaliśmy przez Maryję, a
Ona stale odsyła nas do Niego: „Zróbcie
wszystko cokolwiek wam (mój Syn)
powie”. To kobiety z wiarą muszą głosić
Chrystusa w rodzinie: swoim mężom, małym dzieciom oraz dziewczętom i młodzieńcom wybierającym się w świat, aby
rozpocząć samodzielne życie, a także
tym, którzy chcą poświęcić życie Bogu.
Chrześcijanin nigdy nie może powiedzieć
„dość” swemu zaangażowaniu w sprawy
Boże i w dążeniu do świętości. Jest
dzieckiem Boga, który jest Miłością, a
Miłość jest nieskończona. Od Niego pochodzi gorliwość ludzka, którą szczególnie odznaczają się kobiety natchnione
przez Boga. Kardynał przyznawał: „Księża tak często złoszczą się na apostołki, bo
widzą, że one mają niekiedy więcej zapału, troski, niepokoju i zapobiegliwości
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w sprawach Bożych, aniżeli statyczni, działający według norm prawa kanonicznego
biskupi i kapłani”. Współczesny Kościół dostrzega i docenia ogromne wartości intelektu i psychiki kobiety. Trwają dyskusje, jaką rolę powinny pełnić w Kościele, zwłaszcza wobec żądań kapłaństwa kobiet. Czytając Ewangelię, analizując sposób, w jaki
Chrystus odnosił się do kobiet, wydaje się, że On rozstrzygnął tę sprawę całkowicie, a
Kościół w swej tradycji zachował do czasów współczesnych. Pan Jezus powołał
kobiety, które towarzyszyły Maryi, do pomocy i apostolstwa. Kobiety i dzieci brały
udział w ucztach paschalnych w Wieczerniku, ale gdy ustanawiał w Wielki Czwartek
sakrament kapłaństwa i Eucharystii, niewiast nie poprosił, lecz mężczyzn. „Dał
Apostołom władzę głoszenia Ewangelii na całym świecie, władzę sądzenia, odpuszczania grzechów, a Piotrowi – władzę prymatu. [...]Wiąże się to z tajemnicą
Wcielenia. Chrystus bowiem wcielił się jako Najwyższy Kapłan, i to Mąż Doskonały.
Apostołowie-mężczyźni zostali powołani do realizacji dzieła zbawienia i reprezentowania Chrystusa bezpośrednio in persona Christi”. Jest to zgodne z wolą Ojca
niebieskiego i to Jego wola zdecydowała o wyborze mężczyzn do kapłaństwa
hierarchicznego. Zadaniem kobiety jest współpraca z kapłanami, zwłaszcza w tych
dziedzinach, które są mu obce jako mężczyźnie – pisał Prymas Tysiąclecia. W Maryi,
Matce Bożej, Bóg ukazał nam najpełniej godność kobiety i wzór dla nas wszystkich.
Ona uczy nas miłości do Boga i ludzi, okazywania szacunku, miłosierdzia przez
dostrzeganie ich potrzeb i spieszenia z pomocą duchową i materialną. Niewiasta
powinna być taka, jak Matka Boża: cicha, delikatna, taktowna, łagodząca spory,
pokorna, święta i prowadząca do świętości, wierna Bogu, wymagająca prawdy i prowadząca, zwłaszcza bliskich do Boga.
Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego
„Godność kobiety”

Nie bój się, tylko ufaj
Każda modlitwa za naszych bliskich jest zbierana w Sercu Maryi. Są one gromadzone
na ten jeden, absolutnie najważniejszy moment, gdy ta bliska osoba stanie przed Bogiem, aby wybrać wieczność z Nim albo potępienie z szatanem. Wszystkie twoje modlitwy i zawierzenia Matka Boża gromadzi na ten właśnie czas.
Brat Marty Robin, jednej z największych mistyczek, był wielkim antyklerykałem, całe
swoje życie nie chciał mieć nic wspólnego z Bogiem i Kościołem. Gdy popełnił samobójstwo, znajomi przerażeni tą tragedią i myślą o jego pochówku poza miejscem poświęconym (tak było przed Soborem Watykańskim II) oraz wiecznym potępieniem ze
smutkiem przybiegli do Marty. Byli zaskoczeni jej pogodą ducha, gdy usłyszała, co się
stało. Z uśmiechem odpowiedziała im: Naprawdę nie znacie mocy miłosierdzia Bożego. Była pewna, że jej brat zostanie zbawiony, bo całe życie z wiarą i zaufaniem ofiaro-

10

wywała za niego modlitwy. Powiedziała:
Jezus nie mógł mnie nie wysłuchać. Sł. B.
Marta Robin miała paraliż wszystkich kończyn i blokadę krążenia krwi, co zupełnie
nie pozwalało jej poruszać się samodzielnie, a zanik odruchu przełykania sprawił,
że przez 40 lat nic nie jadła. Żyła jedynie
dzięki Eucharystii, stale przeżywając cierpienia Męki Chrystusowej, ze stygmatami
na ciele. Całe swoje życie trwała w Maryi
i przez Maryję, która jak cień uczestniczyła w jej relacjach z Bogiem. Ważne
jest, aby od Niej uczyć się uwielbienia. W
momencie, gdy wali się życie, traci się
grunt pod nogami i dzieją się trudne wydarzenia (choroba, mąż alkoholik, dzieci odchodzą od Kościoła, narkotyki) nie wolno
tracić ufności. Często jednak postępujemy inaczej. Mamy wrażenie, że Bóg jest
bardzo daleko, a nasze modlitwy nie trafiają do Jego Serca.
Wchodzimy wtedy coraz bardziej w ducha
niewiary. Sądzimy, że z problemem, który
nas przerasta, musimy poradzić sobie
sami. Wielu z nas przeżywa w swoim
życiu trudne sprawy, zwłaszcza gdy dotyczą bliskiej osoby. Modlisz się, ale twoje
modlitwy są uwielbieniem twego problemu, a nie Boga. Od początku do końca
adorujesz problem, tracąc przy tym pokój
serca. Przychodzi zwątpienie, niewiara,
bezsilność, bezradność, poczucie, że już
nic nie można zrobić. Popełniasz duży
błąd. Tak nie można.
Jeżeli walczysz o jakąś sprawę, to musisz
przede wszystkim prosić o dar pokoju i
radości. Maryja jest Królową Pokoju.
Kiedy zwracasz się do Niej o pomoc,
kryjąc się w Jej ramiona, wkładasz swój
pokój w Jej Niepokalane Serce. Pokój, o
którym mówi Bóg, jest z tobą. Zadaj sobie
pytanie, czy Bóg chce, aby mąż pił, a twoje
dzieci były daleko od Niego? Czy Bóg
chce, aby ktoś umarł niepojednany z Nim?

Czy Bóg chce, aby ktoś umarł w wiecznym
potępieniu? Oczywiście, że nie chce.
Jego wolą jest wyrwanie nas z każdego
grzechu, nałogu i uratowanie przed wiecznym potępieniem. Jeżeli On tego chce, to
się stanie. Naszym zadaniem jest zaufać
i rozpocząć konkretną walkę o tego, kogo
kochamy. Walczy się za pomocą broni,
która w Nowym Testamencie jest wymieniona, ale niedostrzeżona przez wielu z
nas. Tą bronią jest pokój serca. Św. Paweł
mówi, że Bóg zetrze pod naszymi stopami
szatana poprzez Boży pokój, który
wypełni serce. Maryja jest Królową tego
pokoju. Jeśli jesteś z Nią, ten pokój będzie
przez ciebie przepływał, będziesz w Niej
otoczony Jej pokojem, Bożym pokojem,
całkowitym zaufaniem i wiarą. Ona nauczy cię nowego sposobu uwielbienia, nowego sposobu modlitwy. Sprowadza ona
Bożą obecność – Bożą potęgę, moc,
miłość i miłosierdzie do wydarzeń i do
człowieka, o którego walczysz. Wtedy,
gdy zaczynasz uwielbiać Boga i dziękować Mu za wszystko, wówczas otwierasz
się na Jego obecność. On przychodzi do
tego wydarzenia, za które Go uwielbiasz
i dziękujesz. Dla chrześcijanina nie ma już
wydarzenia dobrego czy złego, bowiem
wszystko zostanie ogarnięte Bożą
wszechmocą, miłością i miłosierdziem,
będzie wielkim zwycięstwem Boga.
Do czego nas to prowadzi?
Do tego, aby nasze życie stało się jednym
wielkim dziękczynieniem i uwielbieniem
Boga. Maryja jest tu najpiękniejszym
przykładem, wzorem, nauczycielką i mistrzynią uwielbienia Boga i dziękowania.
Dlatego dziękuj i uwielbiaj Boga za trudne
rzeczy, które ktoś przeżywa, na kim ci
bardzo zależy, wówczas w to wydarzenie
wstępuje Boża obecność, a więc Jego
moc, chwała, radość, pokój i miłosierdzie.
Jak się uczyć takiej modlitwy?
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Wzorem jest Magnificat. Przeczytaj i
spójrz pod tym kątem, jak Maryja w tej modlitwie uwielbia Boga, za co i w jaki sposób. Uwielbienie i dziękowanie Mu ma być
takie, jakbyśmy już otrzymali to, o co prosimy. Św. Paweł mówił: W zanoszonych
do Boga modlitwach błagalno-dziękczynnych masz błagać o coś i cały czas dziękować i uwielbiać.
Jak się modlić, gdy na przykład mąż nadużywa alkoholu?
Krok 1. Twoim zadaniem jest sprowadzić
Bożą obecność na twojego męża, na
trudną sytuację i chore relacje, jakie są
między wami. W twoje zranienia i w zło,
jakie w was wywołało jego picie.
Boże, razem z Maryją i w Maryi, przez
Twoje Jezu Chryste ręce i Jej ręce, uwielbiam Cię i dziękuję, za mojego męża, którego kocham. Dziękuję Ci, że jesteś w
nim, że go ratujesz i uwalniasz z nałogu.
Dziękuję za trudne sytuacje, które z nim
przeżyłam, chociaż ciężko mi je wyrazić
i przyjąć. Dziękuję i uwielbiam Twoją obecność w moim mężu, Twoją czułość,
moc i miłosierdzie.
Krok 2. Dziękujesz i uwielbiasz za to, o co
prosisz, jakby się to już dokonało. Boże,
dziękuję Ci, że mój mąż przestał pić.
Chwała Ci. Dziękuję ci, za cudowną harmonię między nami. Uwielbiam Cię, że
mamy szczęśliwą rodzinę i nie ma już alkoholu w naszym domu. Chwała Ci Boże,

dziękuje, że go uratowałeś. Chwała Ci Ojcze, bądź błogosławiony.
Słowa te powodują uwolnienie w tobie
prawdziwej wiary. Gdy ciągle tylko prosisz, to naprawdę pokazujesz, że nie wierzysz, że On cię słucha i chce ci pomóc.
Przez to ciągłe proszenie, zamartwianie
i płacz wzmacniasz swoją niewiarę. Spróbuj prosząc Ojca modlić się z Maryją i w
Maryi. Swoim dziękczynieniem i uwielbieniem nastrajasz swego ducha wyobrażeniem spełnienia prośby, twoje uczucia,
wiara i uwielbienie będą tak wielkie, jakbyś już dostała to, czego pragniesz. Jeszcze nie masz tego namacalnie, ale w świecie niewidzialnym uwalniasz już Bożą wolę z nieba, a ty masz ją już tu na ziemi okazać. Uwolnienie woli Bożej dokonuje się
przez twoją wiarę, uwielbienie i oddanie
Mu chwały. Wprowadzasz Bożą obecność
na ziemi i niebiańską atmosferę do swego
serca. Inaczej się wówczas modlisz, jakbyś oczami Boga już widziała, że to się
stało. Kończąc kazanie ks. Dominik dał
świadectwo, że ten sposób modlenia
sprawdził się już niejednokrotnie w trudnych chwilach jego życia. Nie wyznaczam
Bogu, że zaraz ma się to stać, ale wiem,
że łaska z nieba już się uwolniła.
Prośmy, aby Maryja uczyła nas modlić się
jak najpiękniej.
Opracowała Danuta Wywiał

Budowanie więzi międzyludzkich

Jak pomóc w samotności
Człowiek jest stworzony do życia wśród ludzi. Potrzebuje drugiego człowieka, by z nim
rozmawiać, dzielić uczucia, spostrzeżenia i opinie, a czasem po prostu trwać z nim w
bliskości i ciszy. Oczekujemy wprawdzie niekiedy spokoju i izolacji od świata, aby
pobyć tylko z sobą, nabrać dystansu do samych siebie, przemyśleć, co jest treścią i
sensem życia, zaspokoić chęć poznania czegoś nowego czy znaleźć więcej czasu na
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modlitwę i rozmyślanie o Bogu. Wkrótce
jednak wchodzimy silniejsi w dawny rytm
obowiązków. „Pandemia” strachu dotycząca wirusa przyczyniła się do życia w
odosobnieniu wielu starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych
ludzi. Skazani na pomoc innych, chcąc
dostosować się do drastycznych zaleceń,
często całymi tygodniami pozostawali (i
nadal są) w domach. Pozbawieni kontaktów z bliskimi i znajomymi odczuwali
dotkliwą samotność. Nikt z nas nie był
przygotowany do tego, że w życiu mogą
zdarzać się momenty całkowitego odosobnienia. Samotność, odbierana najczęściej negatywnie, nie jest jednak zła,
nie trzeba się jej bać ani z nią walczyć. Pozwala bowiem w ciszy swego serca usłyszeć głos Boga, co chce nam powiedzieć,
i podzielić się z Nim swym zatroskaniem o
najbliższych. To także czas, gdy można
otworzyć się na innych. Odnowić kontakty
ze znajomymi. Może i oni znajdują się w
podobnej sytuacji i chętnie odbudują serdeczne więzi. Przez telefon o wielu rzeczach mówi się łatwiej i szczerzej. Są ludzie, którzy nie potrafią nawiązywać dobrych relacji z innymi. Nie potrafią okazywać życzliwości i szacunku, nie akceptują
ludzkich słabości, nie dążą do poznania
poglądów innych, lecz narzucają swoje
zdanie, mają wyniosłe oczekiwania wobec siebie, nie dając nic w zamian. Trudno
im budować jedność i żyć w zgodzie we
wzajemnych relacjach. W ten sposób odchodzą na bok. Dopiero sytuacja skrajna
budzi w nich uczucia krzywdy, zapomnie-

10 października godz. 18.00
17 października godz. 10.00
10 listopada godz. 18.00
11 listopada godz. 11.00

nia i zgorzknienie.
Daj Boże, aby obudziła się w nich refleksja
nad zmianą postawy oraz zrozumienie, że
to miłość i okazane ludziom serce jest
podstawą budowania więzi międzyludzkich w rodzinie i społeczeństwie.
Musimy jednak pamiętać, że choroba czy
niepełnosprawność mogą ludzi zmieniać
w sposób bardzo niekorzystny. Najczęściej kieruje nimi zazdrość, dlaczego to ich
spotkało nieszczęście, a nie innych?
Czasem tracą wiarę, oskarżając Boga, a
to już grzech braku pokory. Przyczyną samotności mogą być zatem popełnione
grzechy, które ją wywołały. Bóg jest miłosierny, przebaczy nam wszystko. Potrzebne tu będzie przede wszystkim rozeznanie zła, szczera spowiedź i błogosławiona zmiana. Każdy z nas jest grzeszny. Popełnia w życiu wiele błędów, za które żałuje. Bóg przebacza, zatem i my przebaczając powinniśmy otwierać swoje serce na innych. Zainteresować się nie tylko
bliskimi, ale także ludźmi wokół nas, rozmawiać, aby poznać ich potrzeby i oczekiwania. Nie wyręczać ludzi w tym, co mogą
zrobić sami, aby zachowali swoją godność. Niekiedy wystarcza rozmowa, czasem zrobienie zakupów. Wielu jest jeszcze ludzi dobrego serca gotowych pomagać potrzebującym. Musimy wszystko zawierzyć Bogu i bezgranicznie Mu ufać. Pamiętajmy zawsze, że mamy Matkę Bożą,
najlepszą z Matek, która czuwa nad nami
i za nami oręduje u swego Boskiego Syna,
Ją prośmy o pomoc i opiekę.
Opracowała Danuta Wywiał

Sakrament bierzmowania uczniów klas ósmych
Diecezjalne Jubileusze Małżeńskie
Msza św. o uzdrowienia z ojcami franciszkanami
Msza św. za Ojczyznę. Pielgrzymka Kombatantów

Terminy mogą ulec zmianie
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Pielgrzymka Niewiast
W niedzielę 2 sierpnia, przed łaskami słynącą figurą NMP Anielskiej, w uroczystej sumie odpustowej tradycyjnie uczestniczyły kobiety i dziewczęta. Witając pielgrzymów, poczty sztandarowe
i przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, kustosz bazyliki ks. kan Andrzej Stasiak serdecznie
podziękował biskupowi częstochowskiemu, ks.
Andrzejowi Przybylskiemu, za przyjęcie zaproszenia przewodniczenia uroczystości. „Chcemy
dzisiaj wszyscy bardzo nisko, z pokłonem i
wdzięcznością oddać cześć Najświętszej Maryi
Pannie, w tajemnicy Jej królowania nad aniołami” – tymi słowami rozpoczął kazanie Biskup.
„Kobiety muszą patrzeć na Ciebie i uczyć się od
Ciebie, co to znaczy być kobietą. Bo Ty jesteś
błogosławiona, najpiękniejsza, najbardziej
spełniona spośród nich”. Szatan zaczął swe
kuszenie od kobiety. Jak przez Ewę przyszedł na
świat grzech, a przez Maryję zbawienie, tak
przez kobietę może przyjść dużo zła, ale i wiele
dobra. Zła, wyuzdana, krzykliwa kobieta kształtuje zło, a dobra, cicha i mądra - dobro. Kobiety
muszą być anielskie, a nie diabelskie, bo od tego
zależy, jaki będzie świat. „Jak wymodlimy i wychowamy kobiety anielskie, to świat będzie
dobry, piękny i mądry, a jak diabelskie, to świat
będzie zły i grzeszny. Diabeł mocno atakuje
kobietę, bo jej ciało Bóg tak ukształtował, by
dawało życie. „Trzeba, aby chciała dawać życie,
bo jej najważniejszą rolą jest bycie matką.
Wszystkie funkcje życiowe kobiety przeminą, a
jako matka będzie najbardziej spełniona”. Odciągając kobietę od jej rodzicielstwa pokusą kariery i sukcesu, szatan uderza pośrednio w Boga– Stwórcę życia na ziemi. Biskup
apelował, by kobiety zawsze walczyły o prawo do życia i o zachowanie w sobie piękna
pochodzącego od Boga. „Chciejcie być piękne, lecz nie wytwarzanym sztucznie, ale
pochodzącym od Boga - pięknem waszej duszy. Apelował do mężczyzn, aby za przy-
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kładem kardynała Stefana Wyszyńskiego, który
przez cześć dla Niepokalanej zawsze wstawał
na widok niewiasty, szanowali kobiety i dziewczęta. Zwrócił także uwagę, że mają duży wpływ
na to, jakie będą kobiety- „Szanując je, będą starały się być dobre”. Kobieta jest stworzona do
piękna duchowego. Jej powołaniem jest dawanie życia i przekazywanie wiary - mówienie o Bogu, uczenie modlitwy, a także miłowania matki
Ojczyzny. Jako przykład owocnego przekazywania wiary przywołał w kazaniu obraz budowniczego bazyliki - ks. Grzegorza Augustynika oraz
sł. B. Wandę Malczewską, której zawdzięczał nie
tylko wiarę, miłość do Boga, Matki Bożej i Ojczyzny, ale także swoje kapłaństwo. Po Mszy św.
i uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni, oddano cześć Bogu pieśnią:
„Ciebie Boga wysławiamy”, a po błogosławieństwie Matce Bożej Anielskiej.

Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski

Dziękczynne czuwanie z Jezusem i Matką Bożą
W sobotę 15 sierpnia, w święto Wniebowstąpienia NMP, przypadała 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Zwycięstwo w tej walce pozwoliło zachować niepodległość i zatrzymać rozprzestrzenianie się rewolucji bolszewickiej na Europę. Niebezpieczeństwo
było ogromne, bowiem Tymczasowy Komitet Rewolucyjny, skupiający polskich działaczy rewolucyjnych, który powstał tuż po pierwszych zwycięstwach armii bolszewickiej, postawił za cel stworzenie w Polsce zrębów przyszłej republiki radzieckiej.
Gdy 12 sierpnia padł Wyszków, wróg ruszył najkrótszą drogą w kierunku Warszawy.
Korpus dyplomatyczny (z wyjątkiem nuncjusza apostolskiego, późniejszego papieża
Piusa XI) i władze opuściły miasto. Mężczyźni i chłopcy zostali powołani do walki zbrojnej. Polscy biskupi wraz z metropolitą warszawskim kard. Aleksandrem Kakowskim
wezwali cały lud do błagalnej modlitwy do Boga i Królowej Polski o ratunek. Ludność
masowo gromadziła się na modlitwach nie tylko w Warszawie i na Jasnej Górze, ale
także w każdym mieście w Polsce. W Warszawie (13 sierpnia) pod kolumną Zygmunta
zbudowano ołtarz polowy z wystawionymi relikwiami św. Andrzeja Boboli i Władysława
z Goleniowa, a tłumy wiernych - od Starówki z kościołem MB Łaskawej, Patronki Warszawy, zwanej także Strażniczką Polski, aż do kościoła Świętego Krzyża - dzień i noc
bez przerwy trwały na modlitwie błagalno-pokutnej.
Bóg wysłuchał modlitw zanoszonych przez wstawiennictwo Maryi i stał się cud. W dniu
15 sierpnia nacierającym wojskom bolszewickim na niebie ukazała się Matka Boża z
połamanymi strzałami w dłoniach. Bolszewiccy jeńcy opowiadali, ze podczas ataku
widzieli wysoko nad polskim wojskiem postać Bogarodzicy promieniującej
intensywnym światłem, ze świetlistą aureolą wokół głowy. Trzymała w dłoniach tarczę,
od której odbijały się wystrzeliwane przez ich wojsko pociski. Granatowy obszerny
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płaszcz Matki Bożej falujący na wietrze zasłaniał im widok Warszawy. Podobne
świadectwa dawali uciekinierzy z pola bitwy. Twierdzili, że uciekają przed „Carycą –
Matier Bożju”, krzycząc - „Uchadi, Matier Bożija zasłaniajet Poliakow”. Po Mszy św.
wieczornej w Święto Wniebowzięcia NMP w naszej bazylice, podobnie jak 100 lat
wcześniej w Warszawie i całej Polsce, miało miejsce całonocne modlitewne czuwanie
przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem. Tym razem były to modlitwy
uwielbienia Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz
dziękczynienia za niepodległą Ojczyznę, a także prośby o pogłębienie wiary w
narodzie i w Kościele.

Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Mięsnego i Wędliniarskiego
Niedziela 23 sierpnia była dniem pielgrzymki pracowników przemysłu mięsnego, zainicjowanej przez Zakłady Mięsne „Antosik” w Dąbrowie Górniczej. Sprawujący Eucharystię kustosz ks. kan. Andrzej Stasiak prosił Boga o łaski i błogosławieństwo dla pielgrzymów oraz osób poleconych w Mszy św. Przez sakrament chrztu świętego przynależymy do Kościoła, którego głową jest Chrystus. Słowami Ewangelii Pan nam
dzisiaj stawia to pytanie: „Kim dla ciebie jestem? - mówił Kustosz. Patron rzeźników,
św. Bartłomiej, apostoł Chrystusa, którego św. Jan Ewangelista nazywa Natanaelem,
pochodził z Kany Galilejskiej. Był przyjacielem św. Filipa, od którego dowiedział się o
Jezusie i bardzo chciał Go poznać. Święty Bartłomiej był człowiekiem prawego serca i
charakteru, otwartym na działanie łaski. Podczas pierwszego spotkania Jezus powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. To spotkanie
zmieniło jego życie, został gorliwym apostołem, zginął śmiercią męczeńską za
głoszenie wiary w Chrystusa. Podobnie było ze św. Pawłem. Spotkał się z Jezusem
pod Damaszkiem i z prześladowcy chrześcijan, stał się gorliwym głosicielem Jego
nauki. Otrzymał nawet nowe imię - Paweł zamiast Szawła. Miejscem naszego
spotkania z Chrystusem jest modlitwa i Eucharystia, podczas której chleb i wino
podczas przeistoczenia stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Prawdziwe spotkanie z
Chrystusem powinno tak jak Natanaela i Pawła prowadzić do przemiany życia i do
nawrócenia. Bóg do dni naszego życia dopisuje każde z Nim spotkanie, jeżeli było
bezowocne, jest dniem straconym. Spotkanie z Jezusem dokonuje się także przez
świadectwa wspólnoty wiernych, dlatego wielką korzyść przynosi aktywne
uczestniczenie w życiu Kościoła, stawanie się dla innych świadkami prawdy, którą On
głosił – mówił w homilii Kustosz.

25. rocznica święceń kapłańskich
ks. Sławomira Roznera
W czwartek 27 sierpnia Mszę św. wieczorną
odprawił w otoczeniu zaproszonych kapłanów
ks. Sławomir Rozner. Po przyjęciu święceń
kapłańskich w 1995 r, swoją pierwszą posługę
duszpasterską przez 5 lat pełnił w naszej
parafii. 22 sierpnia 2003 r. został kapelanem
ks. bp. Adama Śmigielskiego.
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Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego. Podczas kazania
wspomniał ks. bp. Adama, ks. Jana Leksa, siostry i kapłanów, którzy przewinęli się
wciągu 25 lat jego kapłańskiego życia. Bóg daje nam czas rodzenia, dzieciństwa, nauki
i współpracy z ludźmi, z których wielu odeszło już do Pana. Kapłan jest z ludu i dla ludzi
wiary. Potrzebuje przyjaciół, na których może polegać. Bóg daje nam wszystkim czas,
który trzeba wypełnić na chwałę Pana – powiedział Jubilat. Dostrzegł również i docenił
ogrom pracy, jaką w odnowienie bazyliki wniósł ks. Andrzej – kustosz bazyliki. Na
zakończenie dziękował kapłanom i parafianom za życzenia.

Czuwanie z rozważaniem Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa
Święto Podwyższenia Krzyża Św. i Matki
Bożej Bolesnej, poza okresem Wielkiego
Postu, to dni szczególnie predysponowane, by przeżywać tajemnicę naszego
Odkupienia, rozważając Mękę Jezusa
Chrystusa. Izraelici ukrzyżowali Jezusa,
bo Go nie rozeznali, my natomiast zanurzeni przez chrzest w Jego Krwi i znający
nauczanie Kościoła o Chrystusie, złym
postępowaniem zadajemy Mu ból i „podnosimy na Niego […] nasze zbrodnicze
ręce” (KKK 598). Święty Franciszek
mówił: „To nie złe duchy ukrzyżowały Jezusa, lecz to ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach”. Wnikliwe, w
ciszy, w skupieniu przeżyte rozważanie
męki Jezusa pozwala dokonać prześwietlenia swego sumienia, aby odwrócić się
od uświadomionego zła, zmienić postępowanie i podjąć pokutę. O wielkiej wadze i pożytku z medytacji nad męką Jezusa pisał także św. Ojciec Pio, polecając
przynajmniej dwa razy w roku jej wnikliwe
rozpamiętywanie. Czuwanie w naszej
bazylice trwało bez przerwy od godz.
17.00 14 września, do godz. 17.00 15
września. Te 24-godzinne rozważania
Męki Pańskiej prowadził wraz z wiernymi
uczestniczącymi w czuwaniu, lektor i kantor Artur Król. Były to rozważania zaczerpnięte z książki sł. B. Luisy Piccarrety

współczesnej mistyczki. Książka jest
owocem nieustannej kontemplacji Męki
Jezusa z jej cierpieniem przeżywanym od
czasu, gdy w wieku 16 lat złożyła siebie
Jezusowi w ofierze, aż do czasu, gdy na
polecenie spowiednika św. o. Hannibala
M. Di Francia przedstawiła je na piśmie
(1913-1914). Chora i przykuta do łóżka
Luisa przez całą dobę, w ciągu trzydziestu
lat przeżywała tajemnice cierpień, męki i
śmierci Umiłowanego Jezusa i modliła się
w ciszy. Musiała staczać walkę sama z
sobą, by przymusić siebie do opisywania
swych medytacji i kontemplacyjnych wizji.
W swojej książce zawarła obietnice zachęcające czcicieli Jezusa do przeżywania 24 godzin Męki Jezusa: „Wierzę, że
jeśli będzie rozważał je grzesznik, otrzyma łaskę nawrócenia; niedoskonały osiągnie doskonałość; kto ulega pokusom, odniesie zwycięstwo; człowiek cierpiący
znajdzie siłę, lekarstwo i pocieszenie; a
jeśli jego dusza jest słaba i nędzna, znajdzie duchowe zwierciadło, w którym
nieustannie będzie się przeglądał, aby
stać się pięknym i podobnym do Jezusa naszego wzoru”. Rozważając godziny
Jego męki, sprawiamy Jezusowi radość,
bowiem słyszy z naszych ust swoje
własne słowa i modlitwy zanoszone do
Ojca i nasze zadośćuczynienia, które
jesteśmy Mu winni za nasze grzechy.
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Otwórzcie swoje serca na miłość Jezusa
- I Komunia św. uczniów Szkoły Katolickiej
Uroczystość I Komunii św. jest radosnym
przeżyciem zarówno dla rodziców jak i dla
dzieci. Radość z pełnego uczestnictwa w
Eucharystii i przyjęcia Pana Jezusa do
swoich serc była widoczna na twarzach
19. dzieci wprowadzonych przez księdza
proboszcza, Andrzeja Stasiaka w niedzielę 20 września do świątyni w towarzystwie
rodziców i rodziny. Uroczystość była doskonale przygotowana przez panią katechetkę. Na rozpoczęcie Mszy św. dzieci
zaśpiewały piękną pieśń o posłuszeństwie i uwielbieniu Boga. Wraz z przedstawicielami rodziców brały udział w liturgii. W wygłoszonej homilii Kustosz w przystępny sposób objaśnił słowa trudnej
Ewangelii, a słowami Jezusa: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do mnie”, zachęcał

rodziców, aby wraz ze swoimi dziećmi uczestniczyli we Mszy św. w każdą niedzielę, dając im przykład i świadectwo
wiary. Dzisiaj założyłyście białe szaty - to
znak czystości waszych serc przygotowanych przez spowiedź św. do przyjęcia
Chrystusa, naszego Zbawiciela – mówił
Kapłan. Do tej pory brałyście udział we
Mszy św. jako dzieci Boże, a od dzisiaj, tak
jak wasi rodzice, będziecie przyjmować
białą Hostię, w której jest sam Jezus
Chrystus. On was miłuje, więc i wy otwórzcie swoje serca na miłość do Niego, przyjmując Go często do swoich serc. Po przyjętej Komunii dzieci zaśpiewały pieśń dziękczynną, obiecując Bogu wytrwanie w wierze, a po błogosławieństwie przyszedł
czas na podziękowania rodziców i dzieci.

Rocznicowe uroczystości Policyjno-Katyńskie
Niedziela 20 września była w naszej bazylice
również dniem modlitwy w intencji pomordowanych zagłębiowskich Policjantów oraz czynnych
i emerytowanych pracowników Policji. 80 lat
temu 6 tys. policjantów zostało internowanych
przez NKWD w rejon Kozielska i Ostaszkowa.
Wyrokiem władz zamordowano ich strzałem w tył
głowy tylko dlatego, że byli polskimi policjantami,
a Stalin i jego współpracownicy uznali ich za wrogów sowieckiej Rosji. Ich rodziny deportowano
do Kazachstanu skazując na ciężką pracę, głód
i trudne warunki życia. Uroczystej Mszy św. z udziałem przedstawicieli władz miejskich, samorządowych, parlamentarnych oraz pracowników
Policji, na czele z komendantem insp. Arturem
Klimkiem, przewodniczył kustosz bazyliki ks.
kan. Andrzej Stasiak. W homilii objaśnił słowa
Ewangelii, w której gospodarz winnicy o każdej
porze dnia szuka błąkających się robotników,
aby każdemu wyznaczyć pracę i nagrodę. Podczas odbierania zapłaty najdłużej pracujący byli zgorszeni decyzją gospodarza, że zrównał ich z tymi, którzy pracowali zaledwie godzinę. Gospodarzem jest Jezus, winnicą królestwo Boże, a powołanie do nie-
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go czystą i niezasłużoną łaską nieba, którą Bóg
pragnie obdarzyć wszystkich żyjących. Jezus
piętnuje w niej wyrachowanie, zazdrość i zawiść
ludzką, zachęcając do miłości bliźnich. Chciwość, wyrachowanie, zazdrość i pycha władców
bolszewickiej Rosji spowodowały chęć podbicia
i zawładnięcia narodami Europy w 1920 roku.
Polacy udaremnili im te zamiary, co wznieciło ich
nienawiść. To ona doprowadziła do wielkiego ludobójstwa kadry oficerskiej wojska, naukowców,
profesorów akademickich, kapłanów i policjantów polskich. Skutki tych grzechów były jednak
okryte milczeniem w PRL. Trzeba pamiętać o
tych, którzy oddali swe życie w obronie wyższych
wartości i nigdy nie godzić się milczeniem na
żadne zło i zakłamywanie prawdy. Po zakończonym nabożeństwie, Prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z
Katowic, dziękując za współpracę ks. kan.
Andrzejowi Stasiakowi, Komendantowi Policji
i innym, wręczyła numizmaty okolicznościowe
upamiętniające 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
Następnie przed tablicą upamiętniającą pomordowanych policjantów odmówiono modlitwę
oraz złożono kwiaty.

http://dabrowa.slaska.policja.gov.pl

Pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym
uczniów szkół publicznych
Uroczystą Mszę św. w niedzielę 27 września, podczas której 59. uczniów przystąpiło
do I Komunii św., sprawował proboszcz parafii ks. Andrzej Stasiak, modląc się o wierność Jezusowi dzieci, rodziców oraz ich rodzin.
Dzieci, przygotowywane przez siostrę Joannę
i panią katechetkę do swojego pierwszego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, pięknie
brały udział w liturgii Mszy św. W homilii Proboszcz objaśnił dzieciom symbole Bożej obecności w świątyni, miejsce sprawowania Eucharystii, podczas której dokonuje się bezkrwawa
Ofiara Zbawiciela, którego unaocznia ołtarz
i krzyż. Na ołtarzu mocą Ducha Świętego nastęZdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski
puje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew
Zbawiciela. Msza św. jest więc Ofiarą Męki Chrystusa i śmierci na krzyżu, a także
ucztą, kiedy wierni, jak wy dzisiaj, przyjmują Ciało Chrystusa. Na tę pierwszą ucztę
zaprosił was Jezus. Hostia – Ciało Chrystusa obecne w najmniejszej cząsteczce, jest
adorowane przez wiernych, gdy jest wystawione w monstancji. Jest to piękne, pozła-
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cane naczynie, które wypełnione Hostią, na znak szczególnej czci może unosić tylko
kapłan. Wy sami zostaliście na tę uroczystość pięknie przygotowani przez spowiedź
świętą i białe ubranie. Przyjmując Jezusa staniecie się także pięknym naczyniem –
monstrancją. Nawiązując do czytań mszalnych Kapłan przypomniał, że 27 września
przypada 108. rocznica poświęcenia bazyliki, podczas której w ołtarzu umieszczono
oleje Krzyżma św. Budowali ją robotnicy Huty Bankowej, przeznaczając część swoich
skromnych zarobków na budowę kościoła, w którym chcieli czcić Boga. Swoją pierwszą Komunię św. dzieci przyjmowały klęcząc na przygotowanych dla nich odświętnie
przystrojonych klęcznikach. Po błogosławieństwie przyszedł czas na podziękowania.
Dzieci otrzymały poświęcone obrazki-pamiątki I Komunii św. oraz poświęcone chlebki,
którymi miały podzielić się ze swoimi gośćmi.
Opracowała Danuta Wywiał

Ograniczenie marnowania żywności wspólnym zadaniem
Jak i gdzie można ograniczyć marnowanie żywności?
Pierwszym etapem zapobiegania powstawania odpadów jest ograniczenie potencjalnych strat. Ponosimy je już podczas produkcji rolnej i zbiorów, które ze względu wymogów handlowych lub jakościowych nie są zebrane. Nie bez znaczenia są uregulowania
prawne lub praktyki handlowe dotyczące jakości, wielkości, kształtu i koloru produktów. Istotne są straty w następstwie rozwoju technologii maszyn, które z racji programowania czy budowy odrzucają produkty niewymiarowe, odbiegające kształtem od
standardów. I tu należy uświadomić konsumentów, że krzywy ogórek czy marchewka
zawiera te same wartości co prosty. Bądźmy świadomi, ze jeżeli ktoś marnuje żywność, to jej zasób maleje i nie dotrze do potrzebujących. Przekłada się to na wzrost cen
produktów w skali rynkowej i jedzenie będzie trudniej dostępne dla tych, dla których
liczy się każda złotówka. Wprowadzana przez przedsiębiorców polityka „zero tolerancji dla strat i marnowania” mówi, ze nie da się całkowicie wyeliminować strat. Ważnym
elementem w zapobieganiu strat jest optymalizacja produkcji, magazynowania i transportu. W Polsce odpowiedzialność za sprzedaż zmówionej ilości produktów i postępowanie z niesprzedanym produktem ponosi dystrybutor. Jedyną formą zwrotu produktu z handlu do producenta jest proces reklamacji. Straty można ograniczyć rozwijając
sprzedaż żywności bezpośrednio przez rolników na targach lub przez zakładanie kooperatyw lub spółdzielni spożywczych. Wówczas żywność sprzedawana jest bliżej
miejsca wytwarzania, a tym samym zmniejsza się zużycie energii potrzebnej do transportu i zapewnienia prawidłowych warunków do przechowywania. W sprzedażny
bezpośredniej unikniemy opakowań produktów nietrwałych takich jak nabiał czy mięso. Banki żywności realizują projekt mający na celu zminimalizowanie skali marnotrawstwa żywności w czasie produkcji oraz dystrybucji. W tym celu wprowadza się innowacyjny system MOST (Model Ograniczenia Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa). Założenie projektu MOST to wprowadzenie nowatorskiego podejścia do budowania społecznej odpowiedzialności wśród wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego oraz zwiększenie społecznej świadomości w
Polsce w zakresie strat żywności. W ograniczeniu marnotrawstwa żywności dużą role
odgrywa dystrybucja hurtowa i detaliczna. Na tym etapie powinna być większa
dokładność w przewidywaniu popytu oraz lepsza koordynacja między sprzedawcami,
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sieciami sprzedaży, hurtownikami i producentami. Do marnowania żywności przyczyniają się strategie marketingowe, promocje ofertowe (np. kup dwie w cenie jednej),
które zachęcają do zakupu większej ilości produktu niż jest potrzebna. Na zmniejszenie ilości utylizowanych produktów żywnościowych może wpłynąć obniżenie cen produktów z bliskim terminem ważności do spożycia. Przez absurdalne normy związane z
wyglądem czy miarą towaru niejednokrotnie dostawcy nie opłaca się zbierać części
uprawy. Normy wewnętrzne powodują, że pewne produkty zostają odrzucone, mimo,
ze nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia człowieka. Złagodzone zostało prawo europejskie dotyczące jakości warzyw i owoców, aby pozwolić na sprzedaż produktów mniej estetycznych. Ciągle jednak może pojawiać się niechęć do ich
kupowania. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo produktu w czasie transportu i przechowywania, szczególnie wrażliwe na psucie się jest mięso i nabiał. Przedsiębiorcy
coraz chętniej uwzględniają w swoich strategiach interesy społeczne czym zyskują w
oczach konsumenta. Od 1 października 2013 r. w Polsce można przekazywać żywność na cele charytatywne bez obciążeń podatkowych. Przedsiębiorcy nadal mają wybór między utylizacją żywności a przekazywaniem jej na cele charytatywne. Trwają
prace nad ustawą, która ma przeciwdziałać marnowaniu żywności i obligować sklepy
do przekazywania żywności w jeszcze większym stopniu na cele charytatywne. Jej
sukces będzie zależeć w dużej mierze od tego, na ile wsparte zostaną organizacje pozarządowe, które zajmują się zagospodarowaniem żywności. Banki żywności współpracują z około 3500 podmiotów, z których znaczna część nie jest przystosowana do
przechowywania produktów wrażliwych. Należy więc zadbać o cały łańcuch bezpieczeństwa żywności, bo to też dbałość o godność ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach, by otrzymali pełnowartościową żywność.
Opracowała Halina Nowak
na podstawie art. Marka Borowskiego (prezesa Federacji Polskich Banków Żywności)
„17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi"

Sakrament chrztu przyjęli
Adam Mariusz Musiał,
Ignacy Łazarski,
Filip Sebastian Barański,
Alicja Maria Błaś,
Eryk Radosław Zakrzewski,
Borys Mateusz Barszczowski,
Sophia Kołton,
Antoni Marcin Bukład,
Franciszek Przemysław Duda,

Adam Władysław Płaneta,
Wiktoria Zofia Misiek,
Filip Antoni Sołtysiak,
Alan Zbigniew Duda,
Mateusz Łukasz Pijecki,
Wojciech Lucjan Pietryga,
Mikołaj Grzegorz Zych,
Pola Lena Szubel,
Michalina Maria Wilczek,
Grzegorz Wojciech Hnatów.

Boże, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością. Amen
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Sakrament małżeństwa zawarli
Aneta Ślęzak i Damian Marcin Wieszołek,
Teresa Zdzisława Gaborska i Zbigniew Andrzej Nobis,
Kamila Anna Monastyrska i Damian Jerzy Derda,
Jolanta Joanna Gardela i Krzysztof Andrzej Biały,
Anna Magdalena Szafraniec i Mateusz Damian Świstak,
Małgorzata Maria Walczak i Artur Jarosław Wiertek.
Boże Wszechmogący, błogosław im na wspólnej drodze życia miłością i jednością. Amen

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana
Cecylia Kurkowska [lat 89],
Roman Czesław Kasprzyk [lat 91],
Jerzy Kołodziej [lat 65],
Halina Czerska [lat 86],
Andrzej Chodakowski [lat 72],

Marzanna Dziura [lat 57],
Krzysztof Pronobis [lat 75],
Lucyna Przybyłka [lat 77],
Gabriela Anna Łasuń [lat 74],
Zofia Suliga [lat 90].

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

od poniedziałku do soboty
godz.: 7.00; 7.30; 18.00;
niedziela
godz.: 7.00;
9.00 Msza dla młodzieży;
10.30 Msza dla dzieci;
12.00;
16.00 (z wyjątkiem m-cy VII-VIII)
18.00; 20.00 (w m-cach V-IX)

w każdą środę po Mszy św.
o godz. 18.00

w pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 18.00

w czwartą niedzielę miesiąca o
godz. 15.00

w pierwszą sobotę miesiąca od maja do października
od godz.18.00

godz. 15.00 - nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego i Msza
święta w intencji czcicieli
i Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa

godz. 18.00, każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca

w każdy piątek godz. 18.00

stałe adresy oraz indywidualne
zgłoszenia w kancelarii lub
zakrystii na każde życzenie rodziny chorego

od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 17.45

MSZE ŚW. DLA NIESŁYSZĄCYCH
(GŁUCHONIEMYCH)

w pierwszą sobotę miesiąca
od godz. 9.00

Msze św. odprawiane za zmarłego (zmarłych) w następujących po sobie 30. dniach bez
przerwy. Na mocy przywileju
papieskiego z Mszami złączony jest odpust zupełny.

od poniedziałku do soboty w godz. 15.00 - 16.00
oraz zawsze przed i w czasie Mszy św.

W KANCELARII
czynna od poniedziałku do piątku

pn
w
ś
cz
pt

ks. kan. Andrzej Stasiak

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej 3 miesiące
ks. Mariusz Smętek
przed terminem zawarcia
ks. Dariusz Ludera
związku małżeńskiego.
ks. Dariusz Ludera
Wymagane dokumenty:
dowód osobisty,
czynna od poniedziałku do piątku
aktualna metryka chrztu św.
10.00-12.00; 15.00-17.30
32 262 27 16; 692 464 930
(wydana nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem ślubu),
PRE-KANA
świadectwo katechizacji z ukońPRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
czenia szkoły średniej,
Opiekun: ks. Mariusz Smętek
sale parafialne,
świadectwo przyjęcia sakramenw
każdym
miesiącu
wg
określonego
przy ul. Królowej Jadwigi 15
tu bierzmowania i Komunii świętej.
harmonogramu
Wdowcy dostarczają akt zgonu
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
Opiekun: ks. kan. Andrzej Stasiak BIERZMOWANIA
współmałżonka.
każdy czwartek godz. 19.00
Opiekun: ks. Dariusz Ludera
Nieletni, tzn. ci, którzy nie ukończyli 18. roku życia, zgłaszają
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.
się z rodzicami. Narzeczeni uOpiekunowie: Katechetka Iwona (SK),
ministranci młodsi, starsi i lektorzy
czestniczą w naukach przedmałSiostra Joanna (SP10)
Opiekun: ks. Dariusz Ludera
Katechetka Małgorzata Nowak (SP7)
żeńskich, które odbywają się
sobota godz. 10.00
w naszej parafii. Dostarczają zaświadczenie o wygłoszonych
zapowiedziach w swoich paraczynna: każdy poniedziałek
Opiekun: ks. Mariusz Smętek
fiach. W tygodniu poprzedzająmiesiąca 16.00-17.30
każdy piątek godz. 19.00
Poradnia prowadzi zapisy na spotkania. cym ślub narzeczeni zgłaszają
się w kancelarii w celu podpisania aktu ślubu.
Opiekun: ks. Mariusz Smętek
„JADŁODZIELNIA”

10.00 - 12.00; 16.00 - 17.30
w soboty 11.00 - 12.00

każdy wtorek godz. 19.00

Organista Wojciech Podsiadło

II i IV piątek miesiąca

PUNKT WYMIANY ODZIEŻY I SPRZĘTÓW
Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy poniedziałek
miesiąca godz.19.00

oddawanie: Księgarnia parafialna
wydawanie: IV czwartek miesiąca

Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31
Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
termin w ogłoszeniach
parafialnych

czynna codziennie
od 19.00 do 7.00,
w okresie zimowym
od 16.00 do 8.00.
Aby skorzystać z noclegu,
należy być trzeźwym.

Opiekun: ks. kan. A. Stasiak

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
ostatnia środa miesiąca,
godz.17.00

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy wtorek miesiąca,
godz.17.00, adoracja, Msza św,
spotkanie

W zamian otrzymuje się: posiłek, miejsce do spania, możliwość uprania odzieży, kąpiel, pomoc medyczną, możliwość skorzystania z zajęć terapeutycznych uniezależnienia od alkoholu.

Dąbrowa Górnicza - Mydlice
ul. Jaworowa 4a tel. 32 262 19 93
Zaprasza rencistów i emerytów z terenu naszej gminy. Osobom samotnym,
schorowanym, mającym trudności w
prowadzeniu gospodarstwa domowego oferują: wyżywienie, zajęcia rekreacyjne, zajęcia usprawniające, pomoc
w utrzymaniu higieny osobistej.
Osobom mającym trudności z poruszaniem się zapewniają transport do
placówki.

Chrzest odbywa się podczas
Mszy św. o godz. 12.00 w każdą
pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rodzice zgłaszają swoje dziecko w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrztu.
Wymagane dokumenty:
akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie rodziców chrzestnych (jeśli nie pochodzą z naszej
parafii).
W każdy piątek poprzedzający
niedzielę chrztu o godz. 19.00
odbywa się katecheza, w której
uczestniczą rodzice dziecka i rodzice chrzestni. Rodzice chrzestni wg prawa kanonicznego powinni być osobami wierzącymi,
praktykującymi, mieć ukończony
16. rok życia i przyjęty sakrament
bierzmowania. Rodzice chrzestni podpisują akt chrztu w zakrystii
bazyliki w dniu chrztu, pół godziny przed rozpoczęciem Mszy
św., tzn. o 11.30. Rodzice przygotowują białą szatę i świecę
chrzcielną.

Ks. kan. Andrzej Stasiak, Danuta Wywiał, Halina Nowak
i Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Anielskiej,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Królowej Jadwigi 17

