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Maryjny sierpień 

 Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc niemalże równie maryjny jak maj. 

Miesiąc aż trzech świąt ku czci Matki Bożej - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Zielnej (15.08), Matki Bożej 

Królowej (22.08) i Matki Bożej Częstochowskiej. Ponadto jest to miesiąc wspomnie-

nia dwóch świętych wybijających się w szerzeniu kultu Maryi - św. Bernarda z Cla-

irveaux (20.08), jednego z najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana 

Marii Kolbego (14.08), którego postaci i działalności nikomu z polskich katolików nie 

trzeba przedstawiać. 

 Jeśli maj tak w przyrodzie, jak i w liturgii Kościoła jest miesiącem zapowiedzi i 

obietnic, miesiącem bujnych początków życia, to sierpień jest miesiącem pierwszych 

dojrzałych owoców, miesiącem żniw (nie bez przyczyny od dawnego narzędzia żni-

wiarzy nasi dziadowie nazwali go sierpniem), miesiącem dożynek i pielgrzymek cią-

gnących na Jasną Górę. Miesiącem wielkiego trudu i skwaru, ale też wielkiej radości 

z jego owoców. Jest to też miesiąc świętowania owoców w życiu Maryi, do których 

można zaliczyć: Wniebowzięcie, tytuł Królowej i tą niezwykłą cześć, jaką od wieków 

oddaje Jej nasz Naród w Jej jasnogórskim wizerunku. 

 Jest wielkim zrządzeniem Opatrzności, iż w centrum naszej pobożności maryj-

nej postawiona została jasnogórska ikona. Bóg dał ją nam jako klucz do właściwego 

kultu Maryi i zarazem jako wskazówkę owocności w Jej i w naszym życiu. Ikona ta 

należy do ikon typu Hodegetria. To obco brzmiące słowo oznacza: wskazująca dro-

gę. W istocie, jeśli wpatrzymy się w jasnogórski obraz, zobaczymy, że Maryja na le-

wej ręce niesie Jezusa, prawą zaś wskazuje na Niego. Te dwa gesty streszczają w 

sobie całe Jej posłannictwo i Jej pragnienia w stosunku do nas. Ona jest Matką Je-

zusa i przez Niego naszą Matką. Przez swoje życie jest doń prowadzącym drogo-

wskazem. Czujne Jej oczy, jak w Kanie Galilejskiej, widzą nasze potrzeby, nasze 

usychające nadzieje i więdnącą radość tak w wymiarze osobistym, jak też w rodzin-

nym i narodowym. Jej usta powtarzają ciągle to samo niezmiennie aktualne wezwa-

nie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie... Ono też jest zasadniczą treścią 



wszystkich Jej współczesnych objawień. Jest to nieustanne wezwanie do nawróce-

nia. Maryja wie, że Jezus jest drogą do prawdziwych, trwałych owoców we wszyst-

kich dziedzinach życia. Ona szła tą drogą wraz z Nim i nas do niej zachęca. Nam ja-

ko jednostkom, jako rodzinom i jako narodowi zagrażają różne niebezpieczeństwa, 

ale są one niczym w porównaniu z tym największym, a jakby niezauważalnym, z zej-

ściem z tej drogi, którą Ona wskazuje. Historia nasza, której symbolem jest oblegana 

i wielokrotnie atakowana Jasna Góra wraz z naznaczonym śladami zniszczeń wize-

runkiem Maryi, uczy nas, iż wierność tej drodze jest gwarancją przetrwania i życia. 

Maryja Jasnogórska jest dla nas drogowskazem wiodącym do mądrości krzyża, któ-

ra zawsze owocuje zmartwychwstaniem. 

 Oby nasze maryjne maje - w postaci konstytucji, przyrzeczeń i postanowień, 

zawsze owocowały maryjnymi sierpniami tak jak to było w roku 1920, kiedy to wła-

śnie 15 sierpnia polskie wojska przełamały w bitwie warszawskiej sowiecką ofensy-

wę, i jak się to stało w roku 1980 przez podpisanie pamiętnych porozumień sierpnio-

wych. Oby zawsze naszej maryjnej pobożności towarzyszyła także maryjna wier-

ność Jej Synowi. 

ks. Stanisław Łucarz SJ 

 

Sierpień miesiącem abstynencji 

 

 Potrzebujemy przemiany  jako chrześcijanie. Głębokiej przemiany moralnej po-

trzebuje także nasz Naród. Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich trosk jest brak 

trzeźwości. Mówią o tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim 

mówią o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego w 

sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, apelu-

jemy o dobrowolny dar abstynencji. W poprzednich latach przypominaliśmy, że rodzi-

na jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek i ojców. W tym roku prosimy o za-

angażowanie w ochronę trzeźwości najmłodszych Polaków. Przypominamy, że jedy-

ną formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia jest abstynencja.  

 Kościół prosi wszystkich Polaków o świadectwo abstynencji z motywów religij-

no - moralnych, wychowawczych i patriotycznych. Abstynencję możemy ofiarować 

Bogu jako wynagrodzenie za grzech pijaństwa. Jest ona także znakiem troski 

o zbawienie tych, którzy nadużywają alkoholu lub są zagrożeni uzależnieniem. Mo-

żemy ją ofiarować drugiemu człowiekowi w trosce o jego godność. To niezawodny 

lek na uzależnienie oraz bezcenne wsparcie trzeźwiejących. To wartościowy przy-

kład wychowawczy dla najmłodszych oraz umocnienie tych, którzy zachowują umiar. 

Abstynencję możemy także ofiarować naszej Ojczyźnie.  



♦ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

♦ Dziś wierni mogą uzyskać odpust Porcjunkuli, gdy nawiedzą kościół pa-

rafialny oraz odmówią : „Ojcze nasz…”, „Zdrowaś Maryjo…” i spełnią zwy-

kłe warunki. 

♦ W czwartek po porannej Mszy św. odbędzie się Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

♦ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

Zapraszam do Komunii Św. wynagradzającej. Członków Bractwa Żywego 

Różańca zapraszam na Mszę św. w sobotę o 700. 

♦ Rozpoczął się miesiąc sierpień, który w Naszym Kościele jest miesią-

cem trzeźwości. Pamiętajmy w modlitwach o dotkniętych nałogiem alko-

holizmu. Włączmy się w modlitwę całego Kościoła o trzeźwość.  

♦ Trwają wakacje i urlopy. Poświęćmy ten czas odzyskaniu nie tylko sił fi-

zycznych, ale również duchowych, poprzez uczestnictwo we Mszy św. czy 

cichej Adoracji.  

♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.  

♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Gdy papież Franciszek na Lampedusie opłakiwał śmierć setek migrantów, 

włoskie małżeństwo luksusowym jachtem pływało po Morzu Śródziem-

nym. Tam dosięgnął ich papieski apel o solidarność z imigrantami. Za-

miast okazałej willi małżonkowie kupili statek i ratują ludzi z otchłani mor-

skich. Ocalili już ponad 8 tysięcy osób. 

Ponadto w Gościu: 

- w Anglii mieszka i pracuje tysiące Polaków. Niewiele wiedzą o historii 

tamtejszego Kościoła katolickiego. Dzisiaj piszemy o niepozornym miej-

scu w Londynie, gdzie śmierć na szubienicy poniosło wielu angielskich ka-

tolików. Ich jedyną „winą” była wierność Kościołowi katolickiemu. 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Wydział Teolo-

giczny Uniwersytetu Śląskiego. Serdeczne „Bóg zapłać” za dzisiejsze 

ofiary. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
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3 VIII 
Poniedziałek 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

4 VIII 
Wtorek 

Wsp. św. Jana Marii 
Vianney`a, prezb. 

g. 1800 - Za ++ rodziców Helenę i Alberta Skubacz 
 

5 VIII 
Środa 

Wsp. Rocz. Poświę-
cenia Rzymskiej  
Bazyliki N.M.P. 

g. 700 

 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w pewnej intencji 
 

6 VIII 
I Czwartek 

ŚWIĘTO  
PRZEMIENIENIA 

PAŃSKIEGO 
 

g. 700 

 
 
 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
o uświęcenie duchowieństwa oraz za ++ kapłanów, o no-
we powołania kapłańskie, zakonne  - od ofiarodawców 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Z podziękowaniem za odebrane łaski, przez wstawien-
nictwo św. Rity i św. Ignacego z prośbą o dalszą opiekę 
Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla dzieci oraz dla 
Agnieszki i Grzegorza z okazji 10. rocznicy ślubu 

7 VIII 
I Piątek 

Wsp. św. św. męcz.  
Pap. Sykstusa II  

i Towarzyszy, 
 św. Kajetana prezb. 

oraz bł. Edmunda 
Bojanowskiego 

 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wyna-
grodzenie za grzechy, w intencji emerytów i chorych na-
szej parafii - od ofiarodawców 
- Za + Stefana Gogolok  
 

 

8 VIII 
I Sobota 

Wspomnienie  
św. Dominika, 

prezb. 

 

g. 700 

 

 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Ró-
żańca 

- Za + Jana Copik w 16. rocznicę śmierci 

9 VIII 
 

NIEDZIELA 

19 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Huberta Sparwasser w rocznicę śmierci 
- Za 1. roczne dziecko - Szymona Orantek, rodziców 
oraz chrzestnych 

Nieszpory 

- Za + Alicję Nowińską w 1. rocznicę śmierci 


