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UROCZYSTOŚĆ MATKI  CZĘSTOCHOWSKIEJ 
My parafianie, co roku na Jasną Górę pielgrzymujemy. 

My Cię Matko kochamy i potrzebujemy, 

bo słabi jesteśmy i często upadamy, 

za co Cię dziś przepraszamy! 

Choć My, którzy się w drogę wybrać nie możemy, 

a chcielibyśmy też być z Tobą, 

mamy okazję przed Tobą uklęknąć w naszym kościele 

i spędzić tam czasu wiele, 

wtedy już nie będziemy sami, bo Ty będziesz z nami. 

 

W modlitwie tkwi wielka siła, 

która niebiosa przebija. 

A jak My się modlimy? 

My często tylko prosić umiemy, 

modlimy się tylko w potrzebie, 

a nie zwracamy się do Boga, jak nas nauczył. 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  

bądź wola Twoja, a nie moja.” 

 

Królowo nasza,  

Królowo świata,  

Królowo nieba. 

Wyproś nam u Syna swego wiele łask, 

których nam bardzo potrzeba. 

Bądź Królową i Matką  

naszej parafialnej rodziny, 

 każdego dnia i każdej godziny. 

Królowo nasz, Królowo Polski, 

jesteśmy przy Tobie. 

Pamiętamy. 

Czuwamy.                                                                                    Małgorzata Niemiec 



Z Maryją na szlaku... 

 Na trasie do Sandomierza trafiamy do Koprzywnicy. Kościół i klasztor ko-

przywnicki ufundowany został przez Mikołaja Bogorię w czasach Kazimierza 

Sprawiedliwego. Sprowadził on tutaj cystersów z Citeaux. Zakonnicy przybyli 

na miejsce w 1185 roku, a ukończony kościół konsekrował w 1207r. krakowski 

bp Pełko. Od początku w miejscu tym otoczono kultem Matkę Boską, o czym 

świadczy wezwanie nadane kościołowi - Najświętszej Maryi Panny i św. Floria-

na. Podchodząc pod piękną bryłę kościoła i zniszczone zabudowania poklasz-

torne od razu wyczuwamy nastrój dziesięciu wieków, które spoglądają na nas. 

 Przekraczając próg 

świątyni jesteśmy pod 

ogromnym wrażeniem 

tajemniczego uroku śre-

dniowiecza, doświadcza-

my wręcz mistycznego 

przeżycia tradycji i do-

świadczeń pokoleń wy-

znawców Chrystusa, któ-

rzy stawali w tym miej-

scu przed nami. 

 Kościół nie zawsze 

jest otwarty, ale miejscowy proboszcz gotowy jest powierzyć klucze, które 

otwierają najbardziej tajemnicze zakamarki  nie tylko kościoła, ale również re-

montowanych pomieszczeń klasztornych, z romańskim kapitularzem i celami 

mnichów. Przeżycie, które trudno opisać słowami. 

 W świątyni odkrywamy bardzo 

mocny wpływ baroku, w którym kult 

Matki Boskiej bardzo się rozwinął. W 

ołtarzu głównym umieszczono wów-

czas nowy obraz Maryi (nie wiemy 

jak wyglądał poprzedni) Bartłomieja 

Strobla przedstawiający Wniebo-

wzięcie Najświętszej Maryi Panny. 

Zgodnie z tradycją malarz sportreto-

wał na tym obrazie sobie współcze-

snych, w tym króla Władysława IV 

Wazę. Opiece Matki Boskiej Koprzywnica zawdzięcza przetrwanie pereł pol-

skiej tradycji i architektury. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 

● Zapraszam na dzisiejsze Nieszpory o godz. 16.30. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

● W przyszłą sobotę dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa.  

● W niedzielę 2 września o godz. 14.00 Wspólnota Ruchu Światło - Życie 

spotka się w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach na powakacyjnym 

Dniu Wspólnoty. 

● Także w niedzielę w Kochłowicach o godz. 14.00 rozpocznie się Dzień 

Skupienia dla narzeczonych. W programie konferencja, okazja do Spo-

wiedzi św. i Msza św. 

● Od tego roku zostało wprowadzone trzyletnie przygotowanie do przyję-

cia Sakramentu Bierzmowania, które obejmuje młodzież klas VI, VII i VIII. 

Bardzo proszę, aby młodzież tych klas, która pragnie przyjąć Sakrament 

Bierzmowania zgłosiła się w kancelarii lub zakrystii. 

● Zachęcam wiernych, szczególnie małżonków, do korzystania z rekolek-

cji zamkniętych w Brennej, Kokoszycach lub Panewnikach. Plan w gablot-

ce. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

• Rodzina według Franciszka, 

• Światowe spotkanie rodzin w Dublinie jest dobrą okazją do 

wsłuchania się w głos papieża Franciszka o narzeczeństwie, małżeństwie 

i rodzinie. 

Ponadto w "Gościu": 

• o niezwykłym objawieniu Maryjnym w jednej z irlandzkich wiosek, 

•  Tomasz  Rożek  odpowiada na pytanie, czy telefony komórkowe szko-

dzą zdrowiu. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie zebrana przez członków Rady Pa-

rafialnej na potrzeby parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 27 sierpnia do 2 września 2018 r. 

27 VIII 

Poniedziałek 
Wsp. św. Moniki 

g. 1800 - Za ++ Czesława i Irenę Dola 

28 VIII 

Wtorek 
Wsp.  

św. Augustyna  

bpa i dra 

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 

Bożą i zdrowie dla Henryka Winszczyk z okazji 75. roczni-

cy urodzin 

29 VIII 

Środa 
Wsp. męczeństwa 

św. Jana  

Chrzciciela 

g. 700 

 

- Za ++ rodziców Pawła i Różę Jojko, córkę Urszulę, syna, 

teściów Gertrudę i Maksymiliana Gąsior oraz 2 synów 

30 VIII 

Czwartek 
 
 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Pelagię Dudzińską w 2. rocznicę śmierci, męża Ni-

kodema, Katarzynę i Wilhelma Marcisz, Stanisława i Roza-

lię Dudzińskich, Jana Dornia, pokrewieństwo z obu stron 

oraz Ewę Bieniek 

31 VIII 

Piątek 
 

 

g. 1400 

g. 1800 

Ślub rzymski: Dzienia Andrzej - Chwiejczak Marta 

- Za + Mariana Wystrach w rocznicę śmierci 

1 IX 

Sobota 
 

g. 1400 

g. 1800 

Ślub rzymski: Chrobok Mateusz - Pukas Natalia 

- Za + Józefa Krusz w dniu urodzin 

2 IX 

NIEDZIELA 

22 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 

- Z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i dary Ducha św. dla 

Agnieszki Sanockiej z okazji 18. rocznicy urodzin 

- Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej i św. Teresy od  

Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za zbiory, za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla członków 

Towarzystwa Ogródków Działkowych „Malina”, ich rodzin 

oraz za ++ działkowców                                                                                    

                                                                         Te Deum 

Nieszpory  

 - Za + Otylię Niedurny w dniu urodzin  


