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Słowo Boże
1czytanie (Iz 7, 10-14)
jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się
Pan przemówił do Achaza tymisłowami: « Proś dla też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty,
siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach
w Otchłani, czy to wysoko w górze ». Lecz Achaz siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część
odpowiedział: « Nie będę prosił i nie będę gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął
wystawiał Pana na próbę ». Wtedy rzekł Izajasz: przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko
« Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna –
wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody
także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga
znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię,
Go imieniem Emmanuel ».
gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I
usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:
2czytanie (Ap 12, 1. 3-6a. l0ab)
« Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie
Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta Boga naszego i władza Jego Pomazańca ».
obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na
Ewangelia (J 19, 25-27)
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
« Niewiasto, oto syn Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ». I od tej godziny uczeń wziął
Ją do siebie.

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty
obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale
tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś
patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.
Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi
Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy,
przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego
Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę,
której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…. Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak
bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze
skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o
Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja
z radości wychwalać będę razem z Tobą nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I KANCELARII
Niedziela i święta – godz. 7.30, 9.00, 11.00, 18.00
Od 5 lipca: poniedziałek, środa, piątek, sobota – godz. 18.00
wtorek, czwartek – godz. 7.00
I Piątek i I Sobota miesiąca – 7.00 i 18.00
W okresie wakacyjnym kancelaria jest czynna po Mszy Świętej (z wyjątkiem niedziel i świąt)

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Przypominamy kilka informacji o obrazie, który widzimy w naszej świątyni
Oryginalny wizerunek znajduje się w kościóle pw. św. Alfonsa Marii de Liguoriego w Rzymie na via
Merulana. Historia ikony sięga być może nawet XII wieku. Temat ikony koncentruje się na czekającej
Jezusa Męce krzyżowej. Obraz przedstawia cztery postaci: Dzieciątko Jezus, Dziewicę Maryję oraz
archaniołów Michała i Gabriela. Niesione przez Archaniołów narzędzia przypominają, że Dzieciątko Jezus
czeka kiedyś straszna śmierć krzyżowa.
Aniołowie to św. św. Michał Archanioł (z lewej strony) i św. Archanioł Gabriel (ze strony prawej).
Nad tymi anielskimi postaciami widnieją podpisy OAM i OAΓ. Archaniołowie są ubrani w zielony i
czerwony płaszcz. Zielona barwa w sztuce ikonografii symbolizuje wegetację roślinną, żyzność, młodość;
tym kolorem oznaczana są szaty męczenników, których krew żywi Kościół. Czerwień jest kolorem krwi,
oznacza życie, siły witalne i piękno. Skrzydła aniołów symbolizują oderwanie od wszystkiego, co
ziemskie. Są też nawiązaniem do roli aniołów jako posłańców Boga. Św. Archanioł Gabriel niesie krzyż i
cztery gwoździe, narzędzia Męki Pańskiej. Św. Michał trzyma naczynie napełnione żółcią, którą żołnierze
napoją Jezusa przybitego do krzyża. Niesie także gąbkę z trzciną i włócznię, która przeszyje bok Jezusa po
śmierci.
Postać Matki Bożej opisana jest znakami ΜΡ – ΘΥ (mi, ro, theta, ypsilon) – Maria, Matka Boga.
Głowę Bogurodzicy otacza nimb, zaś na huście widoczny jest ozdobny krzyż i ośmioramienna gwiazda.
Prawdopodobnie elementy te zostały domalowane w późniejszym czasie. Gwiazda oznacza wieczne
dziewictwo oraz akcentuje rolę Marii jako Gwiazdy, która prowadzi do Jezusa niczym gwiazda
betlejemska Mędrców ze Wschodu. Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice okrytej granatowym
płaszczem z zieloną podszewką. W okresie średniowiecza barwy te przysługiwały wyłącznie rodowi
królewskiemu. Bogurodzica prawą dłonią przytrzymuje ręce Jezusa i jednocześnie wskazuje nam
Zbawiciela. Jest to ikona typu „Hodigitria” czyli „wskazująca drogę”. Tą Drogą jest Jezus. Oblicze
Bogurodzicy jest smutne, ale nie kryje rozpaczy. Wzrok Maryi nie jest skierowany na Jezusa, ale do
patrzącego na obraz. Co chce nam powiedzieć? – Na jej twarzy wyrysowuje się wiedza o cierpieniu
czekającym Jezusa, ale i wielka ufność oraz bojaźń, jakimi darzy Ona Najwyższego Boga. Czyż nie mamy
iść tą drogą całkowitego zawierzenia Bogu?
W centrum ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajduje się Dzieciątko Jezus. Wokół Niego
koncentrują się wszystkie postaci obrazu: Aniołowie niosący narzędzia Męki i wskazująca na Niego
Maryja. Jezus – jak i Maryja – przedstawiony jest w stroju o królewskich barwach. Ubrany jest w zieloną
tunikę, przepasaną ciemnopomarańczowym pasem i okrytą złotym płaszczem. Kolor zielony jest symbolem
męczeństwa, którego krew żywi Kościół. Barwa pomarańczowo-czerwona oznacza żarliwość i oczyszczenie
duchowe. Zaś złoto to oznaka świętości i tego, co Boskie i niezniszczalne. Jest też symbolem Nieba oraz
przebywania w Królestwie Bożym.
Głowa Jezusa otoczona jest złotym nimbem w który wpisany jest krzyż. Z prawej strony widoczne są
monogramy ΙC – XC, skróty od imienia Isos Christos – Jezus Chrystus. Twarz Jezusa jest skierowana do
Archanioła Gabriela niosącego Krzyż i gwoździe. To chyba zapowiedź przyszłej Męki spowodowała, że
chwyta dłoń swojej Matki. W tej chwili garnie się do Niej jakby szukał duchowego wsparcia i pomocy.
Choć na Jego twarzy nie ma przerażenia, gesty ułożenia rąk i spadający z nóżki sandał świadczą o jakiejś
trwodze Boga, który stał się Człowiekiem. Czy Jezus patrzy na krzyż niesiony przez Archanioła Gabriela?
Z pozoru – tak. Ale jeśli dobrze się przyjrzeć, widać, że Jego wzrok skierowany jest w inny punkt.
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

Lipiec: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i
politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Sierpień: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania
się w świetle Ewangelii.

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej również Królestwo Boże w dziejach poprzez samą
należy również zadanie kościelne: jest ona codzienną rzeczywistość, określoną i wyznaczoną
powołana do budowania Królestwa Bożego w przez jej warunki życiowe: a więc poprzez miłość
dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie małżeńską i rodzinną — przeżywaną w jej
Kościoła. Ażeby lepiej zrozumieć podstawy, treści i nadzwyczajnym bogactwie wartości i wymogów
cechy charakterystyczne tego uczestnictwa, należy pełni, wyłączności, wierności i płodności — wyraża
zgłębić wielorakie i mocne więzy wzajemnie się i realizuje udział rodziny chrześcijańskiej w
łączące Kościół i rodzinę chrześcijańską, tworzące misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa
z niej niejako „Kościół w miniaturze”, i Chrystusa i Jego Kościoła: miłość i życie stanowią
sprawiające, że jest ona swego rodzaju żywym zatem rdzeń zbawczego posłannictwa rodziny
odbiciem i historycznym ukazaniem tajemnicy chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościoła.
Kościoła. (…) Skoro rodzina chrześcijańska jest Przypomina o tym Sobór Watykański II, gdy mówi:
wspólnotą, której więzy zostały odnowione przez „Rodzina winna dzielić się wspaniałomyślnie swym
Chrystusa przez wiarę i sakramenty, jej udział w bogactwem duchowym z innymi rodzinami. Toteż
posłannictwie Kościoła winien dokonywać się na rodzina chrześcijańska, ponieważ powstaje z
sposób
wspólnotowy: a
więc
wspólnie, małżeństwa, będącego obrazem i uczestnictwem w
małżonkowie jako para, rodzice i dzieci jako miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła, przez
rodzina winni przeżywać swoją służbę dla Kościoła miłość małżonków, ofiarną płodność, jedność i
i dla świata. Powinni być w wierze jako „jeden wierność, jak i przez miłosną współpracę
duch i jedno serce”, poprzez ożywiającego ich wszystkich członków ujawniać będzie wszystkim
ducha apostolskiego i poprzez współpracę, która żywą obecność Zbawiciela w świecie oraz
włącza ich w dzieło służenia wspólnocie kościelnej prawdziwą naturę Kościoła”.
i obywatelskiej. Rodzina chrześcijańska buduje
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Dzisiaj nasza parafia przeżywa odpustu ku czci MB Nieustającej Pomocy. Sumę odpustową odprawi i
kazanie wygłosi proboszcz parafii św. Wojciecha a zarazem dziekan naszego dekanatu ks. kanonik Marian
Wanat. Przypominamy o wakacyjnym porządku Mszy świętych od dzisiejszej niedzieli: 7.30, 9.00 11.00
i 18.00. Na Mszy o godz. 11.00 zostanie przekazana pozłacana lilia dla figury św. Józefa jako wotum od
mężczyzn i ojców w trwającym „Roku św. Józefa”. Nasze świętowanie ubogaci Kapela z Bronowic.
♦ We wtorek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia w sposób szczególny pamiętajmy
o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku, i biskupach naszej Archidiecezji i prośmy Ducha Świętego,
aby towarzyszył im w posłudze. Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Po Mszy wieczornej ostatni, przed
wakacjami wspólny różaniec w kościele.
♦ Do środy trwają nabożeństwa czerwcowe o godz. 17.30. Zapraszamy
♦ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, wyjątkowo w tym wakacyjnym miesiącu będzie
całodzienna adoracją Najśw. Sakramentu oraz Msza rano i wieczorem, którą poprzedzi wspólna modlitwa
różańcowa w intencji kapłanów. Zapraszamy
♦ Okazja do spowiedzi w tygodniu przed Mszą św. i dodatkowo w I piątek od godz. 17.00 W pierwszy
piątek o godz. 18.00 Msza św. wynagradzająca za grzechy NSPJ
♦ W I sobotę o godz.7.00 modlić się będziemy za małżeństwa o dar potomstwa, szczęśliwe rozwiązanie dla
matek i odpowiedzialne ojcostwo oraz za dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a o godz. 18.00
Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi oraz nabożeństwo fatimskie.
♦ Do chorych z posługą sakramentalną kapłan uda się w I piątek i w I sobotę od godz. 8.30
♦ W przyszłą niedzielę o godz.9.00 spotkanie Żywego Różańca i możliwość skorzystania za biblioteki
parafialnej.
♦ Również w przyszłą niedzielę będzie można złożyć ofiarę przed kościołem na rzecz poszkodowanych w
pożarze mieszkańców Nowej Białej.
♦ Bóg zapłać mieszkańcom os. „Ardom” z ul. Balickiej za złożoną ofiarę na kościół w wysokości 3.460 zł
i zamówienie dwóch Mszy św., które będą odprawione w styczniu przyszłego roku.
♦ Polecamy nowy numer kwartalnika „Idźmy do Józefa” oraz dla dzieci miesięcznik „Staś”

♦ W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 28 czerwca – św. Ireneusz (†ok. 202), biskup Lyonu, męczennik;
– we wtorek 29 czerwca – święci apostołowie Piotr (†ok. 64), pierwszy papież, i Paweł (†ok. 67),
nazywany Apostołem Narodów;
– w sobotę 3 lipca – św. Tomasz Apostoł (†67), według tradycji zaniósł wiarę do Indii, gdzie poniósł
śmierć męczeńską.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki MBNP i
św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionej niedzieli.
Pogrzeb śp. Natalii Kubiak zam. ul. Na Nowinach we wtorek. Msza o 11.00, poprzedzona wspólnym
różańcem.

INTENCJE MSZALNE 27.06 – 4. 07. 2021r.

18.00
7.00

+ Anna i Piotr JAGUSIŃCY, syn Stanisław
+ Tadeusz Szewczyk w 1 r. ś.
1.) Za Parafian
2.) Dziękczynno – błagalna w 30 rocznicę święceń ks. Kazimierz
oraz w 10 rocznicę ks. Wojciecha o miłość Boga Ojca, MBNP i
wiernych
+ Piotr i Katarzyna GLANOWSCY, Władysława i Władysław
GÓJ
+ Kazimierz KADET (od Pauliny i Józefa Majerczyk z synem
Szymonem)
Dziękczynna za 18 lat życia i wszelkie otrzymane łaski, za łaskę
zdrowia z prośbą o błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego, dary
Ducha Świętego i opiekę MBNP oraz pomyślność w dorosłym
życiu dla Bartosza
+ Katarzyna STRECKER
O Boże bł. dla Piotra i jego rodziny
+ Wojciech SIWEK, rodzice Piotr i Magdalena
+ Jan i Dorota ADAMCZYK (od córki Maryli)
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP
+ Zofia DUDA (od syna Leszka z żoną)
+ Andrzej KARLIŃSKI w 2 r. ś.
+ Kazimierz KADET (od sąsiadów z ul. Długoszowskiego i Na
Nowinach)
Wynagradzająca za grzechy NSPJ
+ Kazimierz KADET (od szwagierki Janiny i Stanisławy)

18.00

Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP

7.30
9.00
Niedziela – 27.06.
odpust
ku czci MBNP

11.00

18.00
Poniedziałek –
28.06.
Św. Ireneusza,
biskupa
Wtorek – 29.06.
Św. Apostołów
Piotra i Pawła
Środa – 30.06.
I Czwartek – 1.07.
Adoracja
I Piątek – 2.07.
I Sobota – 3.07.
Św. Tomasza
apostoła

7.00

18.00
7.00
9.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

7.30
Niedziela – 4.07.

9.00
11.00
18.00

+ Ks. Kazimierz TOMASIEWICZ, rodzice Katarzyna i Józef oraz
zmarli z rodziny
+ Stefania i Michał oraz zmarłe dzieci i wnuki
Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu
+ Natalia KUBIAK (od córki z mężem, syna Piotra i wnuczki
Bożeny z mężem)
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