
TYGOD�IK PARAFII

pw. PRZEMIE�IE�IA PAŃSKIEGO W POLA�IE
ROK XXI 2013 �R 32 (737)

11 s ie rpn ia 2 0 13 r.
XIX �IEDZIELA ZWYKŁA

rok C

„„CCzzuuwwaajjcciiee ii bbąąddźźcciiee ggoottoowwii,,bboo ww cchhwwiillii,, kkttóórreejj ssiięę nniiee ddoommyyśśllaacciiee,, SSyynn CCzzłłoowwiieecczzyy pprrzzyyjjddzziiee..”” ((MMtt 2244,,4422aa..1144))

Molineris Michele

365 KWIATKÓWKSIĘDZA BOSKO

Kwiatki są jakoby
gwiazdy, które tworzą
gwiazdozbiór i pozwalają ujrzeć
go w całości. Są to krótkie
epizody, codzienne krople życia,
które pozwalają zrozumieć
prawdę o człowieku. Zbiór ten
ukazuje niewielkie fakty: ale
wielkie w ich prostocie
i codzienności, które pozwalają
nam zrozumieć Księdza Bosko.
Pojawiają się spontanicznie

dzięki Jego temperamentowi, otwartości ducha, którym
był obdarzony; dzięki kulturze, serdeczności
z rozmówcami, z dobroduszności oraz z tego
szczególnego blasku, który uczynił z Księdza Bosko
silny magnes dla tych, którzy go spotkali. Książka ta nie
jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów
i wyjątkowych dokumentów, które ubogacają jego życie
i nam je przybliżają. To tak, jak gdyby każdego dnia
przebywać z nim przez jakiś czas; z tym, który tak
bardzo umiłował towarzystwo przyjaciół oraz Boga.

Bosco Teresio

KSIĄDZ BOSKO
WSPA�IAŁAHISTORIA

Ksiądz Bosko. Miliony
osób uznają go za kierownika
duchowego. Jego nazwisko
wymienia się w nazwach
uniwersytetów i szkół
powszechnych, widnieje na
wielkich kościołach i na
skromnych kaplicach w głębi
buszu, na koszulkach grup
sportowych i w nazwach
wydawnictw. Ksiądz Bosko
zadomowił się zarówno
w Południowej Ameryce, jak i w Sankt Petersburgu,
w Berlinie i Mongolii, w Kalkucie i Papui-Nowej
Gwinei. Wszędzie tam, gdzie są młodzi, którym trzeba
pomóc. Jego system edukacyjny okazuje się
najnowocześniejszy i najbardziej skuteczny. Ksiądz
Bosko był największym «zdobywcą dusz» w imię
Boga. Ta książka opowiada jego dzieje. Teresio Bosco,
dziennikarz i pisarz, autor ogromnej ilości opracowań,
uznany znawca księdza Bosko i jego czasów.

Wyd. Salezjańskie
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1. Zdaje się, jeszcze tyle przeróżnych niepokojów trapi nie tylko nasze dusze, ale również całe
nasze społeczeństwo. Dlatego w tym wirze codzienności warto zauważyć nieocenioną rolę
modlitwy, a także sens i religijną wartość milczenia. Wykorzystajmy nasze wakacyjne
wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej
atmosfery, niezbędnej , aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę.

2. A pozostających w domu proszę o modlitewne wsparcie tych wszystkich, który z różnych stron
Polski i Europy wyruszyli na pielgrzymie szlaki prowadzące na Jasną Górę, do naszego
narodowego sanktuarium.

3.W nadchodzącą środę, 1 5 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do
chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950
roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku
obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Msze w dzień
uroczystości według porządku świątecznego: o godz. 8.00 i 11 .00, na Chrewcie o godz. 1 5.00.

4.W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej . Na liturgię do
kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam
gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary.
Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci,
o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo
dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia
Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud
przybliżania się do Boga. Przecież na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia –
tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku Niebu.

5.W tę najbliższą maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby
wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski
wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski losy naszego
Narodu.

6. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Karolinie Smoleńskiej
i Przybylskiej Danucie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Mańko Helenę i Michno Barbarę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• 1 4 VIII – Święty Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941 ), franciszkański kapłan i męczennik
obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia (wspomnienie obowiązkowe);
• 1 7 VIII – Święty Jacek Odrowąż (1200-1257), polski dominikanin, który poświęcił się misjom;
jego życie było przepełnione czcią do Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Zuzanna Przybylska, Maria Maruszczak, Maria Tarnawska, Anita Koncewicz, Jacek Konopka.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 9:00.
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