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Małgorzata Niemiec 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 
My - piesi pielgrzymi,  

którzy co roku na Jasną Górę podążamy. 

Dziś Tobie, nasza Królowo  

za wszystkie łaski dzięki składamy! 

Ci, którzy na Jasną Górę nie mogą się dostać, 

muszą w domu pozostać. 

Mają jednak okazję do tego,  

aby z Królową się spotkać w naszym kościele,  

gdzie mogą spędzić godzin wiele. Tu każdy może przyjść ze swoimi  

problemami i zalać się łzami. 

Tu każdy może się w ciszy wyżalić, 

Także sukcesami się pochwalić.  

Tu możemy wszyscy Jezusa i Matkę Najświętszą 

za nasze grzechy przeprosić 

oraz o potrzebne łaski prosić. 

Tu u stóp naszej Królowej 

jak u mamy w domu się poczujemy 

i pokrzepieni do naszych zajęć wrócić możemy 

My tę szansę jednak często  

lekceważymy, 

Bo innym wartościom hołdujemy. 

Jeśli naprawdę Jezusa  

i Matkę Najświętszą kochamy, 

to wszystko z siebie damy, 

by jak najczęściej przebywać  

w naszym kościele, 

przez godzin wiele. 

 

Dziś naszą miłość  

potwierdzamy słowami:  

Maryjo, Królowo Polski 

Jesteśmy przy Tobie  

pamiętamy, 

czuwamy! 



 Z Pawłowa na Jasną Górę 
 Pielgrzymki towarzyszyły chrześcijaństwu od jego zarania. Pierw-
szym, najważniejszym celem pielgrzymowania wyznawców Chrystusa by-
ła i nadal jest Ziemia Święta – miejsce związane z ziemską działalnością 
Syna Bożego, szczególnie ważne dla każdego chrześcijanina.  
 Od razu trzeba powiedzieć, że wbrew obiegowym mniemaniom nie 
jest to wcale łatwy i przyjemny sposób duchowej aktywności. Wręcz prze-
ciwnie! Dlaczego? Pielgrzymowanie wymaga wyrzeczeń. O jakie wyrze-
czenia chodzi? Te wynikające z codziennego życia - okazji do ich podej-
mowania jest mnóstwo. Podczas pielgrzymki takimi wyrzeczeniami są: 
trud pieszego wędrowania, bez narzekania na pogodę, ciche i cierpliwe 
znoszenie otarć, bólu nóg, piekących pęcherzy na stopach, zadawalanie 
się prostym i skromnym posiłkiem, znoszenie pragnienia, zgoda na prze-
pocone ubranie, nocleg w rozmaitych, nierzadko prymitywnych, warun-
kach, chrapanie sąsiadów, mycie się w zimnej wodzie. To także otwarcie 
się na ludzi o różnych temperamentach, nastrojach, usposobieniach, za-
chowaniu, poglądach... Podporządkowanie się rygorowi wspólnego piel-
grzymowania, posłuch wobec przewodnika, służba potrzebującym i wiele, 
wiele innych! 
 Tak jest też z naszą pawłowską pielgrzymką. Pomimo, że w tym roku 
nie nie liczyła sobie wielu uczestników, nie zabrakło w trakcie drogi żadne-
go z przytoczonych powyżej elementów. Rozpoczęła ją, jak co roku, 
wspólna Msza św. w parafii o godz. 7.00. Następnie pielgrzymi, jeszcze 
nie pieszo, udali się do Piekar. Jak co roku, wizytę u Matki Boskiej Piekar-
skiej poprzedziła modlitwa przy pomniku św. Jana Pawła II. Po jej odmó-
wieniu, po raz pierwszy od wielu lat, plakietek pielgrzymkowych nie rozdał 
nam dotychczasowy przewodnik – Alfons Guziel, ale nowi przewodnicy: 
Andrzej Majcher i Waldemar Wręczycki. Nie była to też jak do tej pory me-
talowa okrągła odznaka, ale zafoliowany wizerunek Matki Boskiej Często-
chowskiej i obraz Miłosiernego Jezusa na odwrocie. Po przywitaniu Matki 
Boskiej Piekarskiej tradycyjnym śpiewem: „O Maryjo Witam Cię”, a na-
stępnie odprawieniu Drogi Krzyżowej na dziedzińcu bazyliki piekarskiej, 
nadszedł czas na pierwszy pielgrzymi posiłek.  
 Po nim wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak. Kolejnym odcinkom naszej 
drogi towarzyszyły jak zawsze modlitwy, śpiew, wspomnienia poprzednich 
pielgrzymek i inne opowieści. Pierwszy odpoczynek w Świerklańcu przy-
niósł, szczególnie starszej części pielgrzymów, duże rozczarowanie. Re-
staurację, w której co roku piliśmy kawę, zastaliśmy zamkniętą na przysło-
wiowe cztery spusty. W zniszczonym ogrodzie za restauracją nie odpo-
czywało się wygodnie, ale przecież nie dla wygody podejmowaliśmy trud 
drogi. 

C.d. w następnym numerze Informatora 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

◊ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

◊ Dziś odbywa się pielgrzymka panien i kobiet do Matki Boskiej Piekar-

skiej. Łączymy się z pielgrzymującymi w modlitwie. 

◊ W czwartek zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu  

o godz. 17.30. 

◊ W piątek Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. w intencji piel-

grzymów oraz czcicieli zostanie odprawiona o godz. 1800. 

◊ 26 sierpnia na Jasnej Górze o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza 

św. w intencji Apostolstwa Chorych. 

◊ W przyszłą sobotę 27 sierpnia odbędzie się pielgrzymka ministrantów 

do Katedry Chrystusa Króla, gdzie o godz. 10.00 będą uczestniczyli we 

Mszy św.  

◊ Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą Św. 

◊ Parafialny Zespół Charytatywny zachęca do wzięcia udziału w ogólno-

polskiej akcji „Tornister pełen uśmiechów”, której celem jest wyposażenie 

w przybory szkolne dzieci z najbiedniejszych rodzin. Do wystawionego ko-

szyka można wkładać zeszyty, przybory szkolne, plecaki lub tornistry. Tra-

fią one do potrzebujących naszej parafii.  

Z tyłu kościoła znajduje się również skarbona. Złożone do niej datki zosta-

ną przeznaczone na powyższy cel. 

◊ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- Ponad 6 lat spędziła w więzieniu za walkę o nienarodzone dzieci. Boha-

terka pro life, Kanadyjka Mary Wagner, właśnie odwiedziła nasz kraj;  

- Jeszcze o światowych Dniach Młodzieży - jak podtrzymać zapalony tam 

ogień i dlaczego stosunkowo mało polskiej młodzieży wzięło w nich 

udział?   

◊ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej pa-

rafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 22 do 28 sierpnia 2016 r. 

22 VIII 
Poniedziałek 

Wsp. N.M.P.  

Królowej 

g. 1800 - Za ++ Paulinę i Pawła Smołka 

23 VIII 
Wtorek 

Wsp. św. Róży z Limy 

g. 1800 - Za + Zdzisława Pelikan jako 30. dniowa 

24 VIII 
Środa 
ŚWIĘTO  

św. Bartłomieja Ap. 

g. 700 
 
 

- Za ++ rodziców Engelberta i Helenę Kuczera, Ber-
narda i Alicję Tułaj oraz Alojzego Mierzwa 

25 VIII 
Czwartek 

Wsp. św. Ludwika kr., 

św. Józefa  

Kalasantego 

g. 1730 

g. 1800 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ rodziców Józefa i Marcelinę Fojt, siostry: 
Emilię, Jadwigę, Martę, Pelagię, braci: Alojzego, An-
toniego, Czesława, Zygmunta Połap oraz wnuka 
Mariusza 

26 VIII 
Piątek 

Uroczystość N. M. P. 

Częstochowskiej 

g. 1800 - Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji 
pielgrzymów oraz czcicieli  

27 VIII 
Sobota 

Wspomnienie 

św. Moniki  

g. 700 

g. 1800 
- Za + Marię Wolszczak od sąsiadów 
- Za + Łucję Kurek w rocznicę śmierci 

28 VIII 
NIEDZIELA 

22 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 

g. 700 
g. 1000 
 
 
 
 
 
 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 
- Za + Beatrycę Strzępek w dniu urodzin od męża 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski,  
z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Anny Cyganek 
z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o błogosławień-
stwo dla całej rodziny     
                                                                 Te Deum 
Po Mszy św. chrzest  Witolda Kortusa 
Nieszpory                                                               

- Za + Zygfryda Bieniek w 3. rocznicę śmierci 


