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NASZA PARAFIA MA NOWEGO 

PROBOSZCZA 
14 lipca 2019 

 

Zróbcie wszystko, żebyście sami byli blisko Boga, i zróbcie jeszcze 

więcej, żeby ludzie byli blisko Boga - takie słowa skierował ks. biskup 

Andrzej Przybylski do nowych duszpasterzy naszej parafii  podczas 

uroczystej Eucharystii z obrzędem wprowadzenia nowego księdza 

proboszcza! 

 

 
                                        

W obrzędzie wprowadzenia nowego proboszcza uczestniczyli licznie 

zgromadzeni księża, parafianie i goście. Ks. Remigiusz otrzymał klucze 

do kościoła i plebanii. Ks. dr Remigiusz Lota jest siódmym 

proboszczem naszej parafii. Objął tę funkcję po ks. L. Gołkowskim, 

który był proboszczem od 1995 r. 

 



I NOWEGO WIKARIUSZA 

ks. Andrzeja Witka, którego przedstawiciele 

naszej parafii powitali również 14 lipca, na 

Mszy św. o godz. 7:00. Nasz nowy wikariusz 

jest 54. wikariuszem w naszej parafii. 

 

 

Chcemy być tymi, którzy przynoszą pokój! – zapewniają nowi 

duszpasterze. Jezus rozsyłał swoich Apostołów po dwóch, by nieśli Jego 

Ewangelię na cały świat! Wierzymy, że również do naszej Parafii posłał 

tych właśnie dwóch kapłanów: ks. Remigiusza i ks. Andrzeja.                                

W pierwszą wspólną niedzielę zamiast podania ręki na przywitanie, nasi 

księża postanowili dać nam coś znacznie więcej – znak 

błogosławieństwa i pokoju! Po każdej Mszy św. parafianie 

podchodzili do stóp ołtarza, by otrzymać indywidualne 

błogosławieństwo. Dla wielu parafian było to duże przeżycie. 

             

 

 

Godziny Świętej, które opiera się na trzech głównych zasadach 

zapisanych we wspomnieniach Św. Małgorzaty Marii: modlitwa 

wynagradzająca, zjednoczenie z cierpiącym Jezusem w Getsemani                     

i gesty pokory. W świetle tego objawienia wiele osób zaczęło 

praktykować tę modlitwę i w 1829 r. powstało pierwsze "Bractwo 

Godziny Świętej" w Paray-le-Monial, które z czasem rozpowszechniło 

się na całym świecie. "Bractwo Godziny Świętej w Getsemani" zostało 

założone 6 kwietnia 1933 roku przez kustosza Ziemi Świętej, dokładnie 

w tym samym miejscu, gdzie Jezus przeżył tę Godzinę "straszną                    

i zadziwiającą". 

 

JAK ODPRAWIAĆ? W czasie godzinnej medytacji towarzyszymy 

Jezusowi w trwodze konania w Ogrójcu pozostając w milczeniu lub 

wypowiadając głośno dowolną modlitwę. To Duch ma prowadzić 

modlitwę, w której pragniemy dzielić z Jezusem tą chwilę: cierpieć                        

z Nim, na nowo przeżyć strach, lęk, walkę, opór wobec kielicha 

goryczy. Ale także dzielić z Jezusem prawdziwą radość, niekończący 

się pokój, który rodzi się z powierzenia się woli Ojca i pewności bycia 

umiłowanymi przez Niego.  
 

KIEDY? Jezus poprosił Świętą Małgorzatę by godzina modlitwy była 

przeżywana w czwartek w godzinach wieczornych od jedenastej do 

północy. By umożliwić uczestnictwo w tym pięknym nabożeństwie jak 

największej liczbie osób, Kościół proponuje odprawianie tej modlitwy 

również w godzinach popołudniowych.My będziemy przeżywali 

Godzinę Świętą w każdy trzeci czwartek miesiąca o 18.30. 

 

Bractwo Świętej Godziny. Każdemu kto się zapisuje na Godzinę 

Świętą na pewno towarzyszy pragnienie bycia z Jezusem w „tej 

Godzinie”, oczekuje tego spotkania z radością i otwartością. Godzina Święta 

również dla zgłoszonych pozostaje modlitwą dobrowolną, bez obowiązku 

uczestnictwa w niej każdy czwartek. Jednak trwać z Jezusem w tej Godzinie, 

to największa z Łask. Kto uczestniczy w tym spotkaniu otrzymuje odpust 

zupełny pod warunkiem przystąpienia do Sakramentu Pojednania, przyjęcia 

Eucharystii w czwartek albo w piątek rano, odmawiając pięć razy Ojcze nasz, 

Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu w kościele lub w kaplicy publicznej                              

w intencjach Ojca Świętego. W naszym kościele będzie też Msza Święta                         

w każdy trzeci czwartek miesiąca w intencji zapisanych. Będący w więzi 

duchowej z tym Świętym Miejscem korzystają z owoców modlitw 

Franciszkanów z Ziemi Świętej. 



ZAPRASZAMY NA GODZINĘ ŚWIĘTĄ 

“GETSEMANI” 
 

Ogród GETSEMANI to jedyne takie miejsce na świecie, miejsce                               

w którym Pan wypowiada swoje TAK gotowy pójść tam, gdzie nikt 

nigdy jeszcze nie dotarł, zejść do otchłani, gdzie dokonuje się ostatnia 

walka ze śmiercią, w której człowiek zawsze przegrywał. Zapraszamy, 

byś i Ty przybył TU duchowo, do tego miejsca, tak bardzo drogiego 

Jezusowi, gdzie często przebywał ze swoimi uczniami. Nasze 

zaproszenie, to nie tylko wspomnienia, lecz pragniemy, by Chrystus 

dotarł do „niezliczonych Ogrójców” dzisiejszego świata, by wszedł                    

w każdą sytuację i rozjaśnił ją swoim światłem.  

Czym jest Godzina Święta - GETSEMANI? Swoje początki bierze                            

z ostatnich chwil ziemskiego życia Jezusa, w których uczestniczą 

również jego uczniowie. Wsłuchajmy się ponownie w Ewangelię, gdyż 

to TU, tej nocy, wypełnia się ta godzina... Ewangelie opisują                                       

w najdrobniejszych szczegółach to, co widziały te drzewa oliwne: Syn 

Boży, Nauczyciel, samotny, pochylony, z twarzą zwróconą ku ziemi, 

pocący się krwią i modlący się do Ojca. Jak nigdy przedtem wygląda 

tak bardzo ludzko. To "noc", "walka", "samotność", "modlitwa", 

"pragnienie", "ofiara", które TU Jezus przeżywa zwiastują nadejście 

Jego Godziny, moment, w którym wyrazi głębokie pragnienie miłości                      

i bliskości. "Czuwajcie i módlcie się”. Wsłuchując się ponownie w to 

zaproszenie Pana, możemy zrozumieć o co Nauczyciel wtedy poprosił 

swoich uczniów… O to samo prosi dzisiaj nas… Więc tak jak 

KIEDYŚ... również i dziś, TERAZ... 
 

Historia i kult Godziny Świętej wywodzi się z objawień w Paray-le-

Monial (Paryż) i ma swój początek w nabożeństwie do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. W 1674 roku Jezus objawił się w trakcie adoracji 

"małej siostrze" Św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Mówiąc 

o Getsemani rzekł do niej: "To w tym miejscu przeżyłem największe 

cierpienie, opuszczony przez ziemię i niebo, obciążony grzechami 

całego świata… i żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą 

zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, 

będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu 

godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi." W tej 

Godzinie Jezus dał jej uczestniczyć w śmiertelnym smutku, który 

odczuwał w Ogrodzie Oliwnym. Taki jest początek nabożeństwa  

Z życia parafii                                                                  
 

1 sierpnia - Przechodzący obok naszego kościoła, mogli 

zobaczyć takie niecodzienne obrazki. Szczególnie ten                              

z czyszczeniem krzyża na naszej świątyni. 

3 sierpnia - Po zbiórce dla ministrantów 

chłopaki wzięli się ostro do pracy! Odnowili 

stare “piłkarzyki” i stół do ping-ponga. 

Wyczyścili krzesła i tablice. Salka nabrała 

nowego wyglądu! 

4 sierpnia - ŚWIĘTO BOŻEGO OJCOSTWA                        

w naszej parafii, organizowane przez Wspólnotę 

Bożego Ojcostwa w Częstochowie. Po Mszy św.                         

o godz. 18:00 pod 

przewodnictwem abpa Wacława Depo, podczas 

koncertu „UNITED PROJEKT” było w naszym 

kościele akustycznie, modlitewnie i uwielbieniowo. 

Święto wzbogaciła zorganizowana w dolnym 

kościele prezentacja ikon Boga Ojca.   

8 sierpnia - Młodzież z KSM-u wieczorem przeżywała 

wyjątkowe spotkanie... Mogła chwilę posiedzieć przy 

Jezusie. Popatrzeć w Jego oczy i zobaczyć Ten wzrok, 

który ujrzał nas jako pierwszy i ukochał do końca! Radość 

była ogromna, bo do naszej parafii przyjechało dużo 

młodych KSM-owiczow! Trudno było się zmieścić                               

w prezbiterium! Były oddziały częstochowskie, byli młodzi z Zawiercia 

i nawet goście z Wrocławia (!) oraz sympatycy KSM-u. Dziękujemy                  

za Wasze GOTÓW!  

13 sierpnia - Pierwszy grill liturgicznej służby 

ołtarza już za nami! Ministranci to mali żołnierze 

Pana Jezusa. A czy Ty też chcesz dołączyć do 

“Armii Kostkowiczów”?  

13 sierpnia - Ukochana Matka! I procesja fatimska ulicami naszej 

parafii. Cieszyliśmy się z obecności wspaniałej 

asysty liturgicznej i młodzieży z KSM-u! Nie 

mogło też zabraknąć najwierniejszych – Pań z Kół 

Żywego Różańca! Dziękujemy za to radosne                           

i piękne świadectwo wiary!  



17 sierpnia - Odbyła się pierwsza wycieczka 

rowerowa ministrantów! Uczestnicy wycieczki 

zwiedzili okoliczne atrakcje, udzieli wywiadu w Radio 

Katowice oraz zjedli pyszne lody! Warto ruszyć się                    

z domu w tak piękną, słoneczną pogodę! Sport to zdrowie! W zdrowym 

ciele zdrowy DUCH! 

20 sierpnia - Młodzi wraz z księdzem Andrzejem 

malują salkę do swoich spotkań. Malują wszyscy: 

KSM-owicze, rodzice, a nawet 

kleryk i ksiądz!  

22 sierpnia - Pielgrzymka parafialna na Jasną 

Górę w oktawie przed uroczystością Matki Bożej 

Częstochowskiej 26 sierpnia. 

15 września - Ministranci, scholka i dzieci z naszej 

parafii wyruszyły na wycieczkę do Olsztyna! Dzień był 

wypełniony modlitwą, zabawą, śpiewem, tańcem                          

i wędrowaniem. Ten wspaniały, radosny czas był możliwy dzięki 

pomocy sióstr zakonnych, rodziców i ks. Andrzeja. 

16-17 września - Triduum ku czci św. 

Stanisława Kostki. Były nauki dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, adoracja Najświętszego 

Sakramentu oraz i błogosławieństwo 

relikwiami Patrona dzieci i młodzieży. Tym 

razem, dzięki pomocy młodych z KSM-u można było przeżyć ten czas 

niezwykle bogaty w przeżycia duchowe.  

18 września - Odpust ku czci św. Stanisława 

patrona parafii. Mszy św. odpustowej 

przewodniczy abp senior Stanisław Nowak.                         

W uroczystości uczestniczą liczni księża, dzieci, 

młodzież i dorośli członkowie naszej parafii. 

21 września - Pielgrzymka do Torunia. 

Uczestniczymy w historycznej chwili dla Sióstr 

Prezentek, które podczas uroczystej Mszy św. 

przekazały relikwie swojej założycielki bł. Matki 

Zofii Czeskiej do Sanktuarium Najświętszej Maryi 

Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 

Pawła II w Toruniu. Dla wszystkich uczestników 

była to wspaniała duchowa uczta. 

 

 

PRZYNIEŚ SWOJĄ INTENCJĘ NA NOWENNĘ (najlepiej tydzień 

przed Mszą Świętą) 

INTENCJE DZIĘKCZYNNE (np. podziękowanie za 

błogosławieństwo w rodzinie, za nowe mieszkanie, za uzdrowienie                      

z choroby, za rozwiązanie trudnych spraw, za zdany egzamin, dostanie 

się do szkoły, na studia…) 

INTENCJE OKOLICZNOŚCIOWE (np. rocznica chrztu dziecka, 

rocznica zawarcia sakramentu małżeństwa, rocznica urodzin, imieniny, 

dzień ojca, dzień matki, dzień dziecka, dzień babci, dzień dziadka, dzień 

nauczyciela…) 

INTENCJE BŁAGALNE (np. o dobrego męża, żonę, za matki 

oczekujące narodzin dziecka, o dar potomstwa, o nawrócenie bliskich, 

o błogosławieństwo dla rodziny, przyjaciół, o rozeznanie woli Bożej,                   

o dar powołania…) 

INTENCJE NAGŁE (np. o pomoc w nagłych trudnych sytuacjach 

życiowych, o uzdrowienie, ratunek, rozwiązanie bieżących spraw) 
 

INTENCJE NA MSZĘ 

ŚWIĘTĄ: * ZA ZMARŁYCH,                                         

O ZMIŁOWANIE BOŻE, 

PRZEBACZENIE GRZECHÓW                                            

I RADOŚĆ NIEBA * O POMOC             

I RATUNEK W TRUDNYCH 

SYTUACJACH ŻYCIOWYCH 

Prosimy o wrzucanie intencji do skrzynki w kościele z napisem: 

„intencje Nowenny do Miłosierdzia Bożego”. Intencje można składać 

anonimowo lub podpisać. Dobrowolna ofiara, którą można złożyć                    

do skrzynki razem z kartką, będzie przeznaczona na potrzeby dzieci                    

i młodzieży z naszej parafii.  



NOWE PROPOZYCJE DLA DUCHA 

Wszystkie spotkania są otwarte dla każdego. ZAPRASZAMY! 

MAŁA AKADEMIA RODZINY 

Cykl wykładów i konferencji z zakresu życia 

małżeńskiego i rodzinnego, skierowany do 

narzeczonych, małżonków i rodziców. Celem 

tych spotkań jest przygotowanie do pełniejszego 

i bardziej radosnego przeżywania swojego 

powołania do małżeństwa, ojcostwa                                         

i macierzyństwa. Zapraszamy w każdy II poniedziałek miesiąca po 

Mszy św. o 18.00. 

 

GODZINA ŚWIĘTA – GETSEMANI 

Godzina towarzyszenia Jezusowi obecnemu                               

w Najświętszym Sakramencie, by dzielić z Nim 

chwile Getsemani. To znaczy cierpienie, strach, lęk, 

walkę opór wobec cierpienia. Ale to też godzina przeżywania razem                 

z Jezusem prawdziwej radości i pokoju rodzących się wraz                                 

z powiedzeniem Ojcu – tak, i z poczucia bycia przez Niego kochanym. 

Zapraszamy w każdy III czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 

18:00 

ADORACJA DLA ŻYCIA 

To spotkanie ewangelizacyjne prowadzone przez 

Wspólnotę Bożego Ojcostwa, w służbie tym, którzy 

chcą wrócić do Ojca, którzy szukają miłości Boga                      

i drugiego człowieka. Dla tych, którzy chcą odnaleźć 

siebie, własną tożsamość i swoją drogę życia. 

Zapraszamy w II sobotę miesiąca. Początek godz. 

17:00. W programie: katecheza, świadectwo, Msza 

Święta, modlitwa uwielbienia.  

2 października - O godzinie 18:00 odprawiona była Eucharystia                          

w intencji Księdza Proboszcza Remigiusza z okazji imienin. Solenizant 

usłyszał życzenia, by święci patroni – św. Tereska i św. Remigiusz – 

otaczali go opieką na codzień i inspirowali do wielkich dzieł! 

5 października - „Akcja” sprzątania pomieszczeń 

piwnicznych i strychowych kościoła i plebanii 

zorganizowana przez Akcję Katolicką zakończyła 

się sukcesem. Parafianie, zarówno panie, jak                            

i panowie wykonali solidną robotę i włożyli ogrom 

pracy, by efekt był widoczny. 

6 października - Pielgrzymka dzieci do sanktuarium 

Matki Bożej w Gidlach. 

14 października - Dzień nauczyciela w naszym 

kościele. Mszę Świętą w intencji nauczycieli odprawił bp                    

A. Przybylski, który tae po Mszy Świętej wygłosił wykład do 

rodziców i wychowawców: “Boska 

pedagogia – wychowanie w rodzinie                      

i w szkole”. Po wykładzie odbyło się 

spotkanie na plebanii. 

 

 

NOWY PIEC W KOŚCIELE.                                    

BĘDZIE CIEPLEJ!!! 
 

 

DZIĘKUJEMY ZA SKŁADANE OFIARY NA 

WYMIANĘ KOTŁA GRZEWCZEGO W 

NASZYM KOŚCIELE I NA OGRZEWANIE.                 

W KAŻDĄ III NIEDZIELĘ MIESIĄCA 

ZEBRANA TACA PODCZAS WSZYSTKICH 

MSZY ŚWIĘTYCH BĘDZIE PRZEZNACZONA 

NA POKRYCIE KOSZTÓW ZAKUPU PIECA, 

NA OGRZEWANIE ORAZ INNE 

INWESTYCJE GOSPODARCZE. 

 

 



RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI 
W naszej parafii powstała pierwsza "Róża" 

rodziców modlących się modlitwą różańcową 

w intencji swoich dzieci.  

CO ZYSKUJEMY Z TEGO, ŻE 

UCZESTNICZYMY W TAKIEJ "RÓŻY"? 

Dajemy dziecku swojemu najpiękniejszy prezent – i to codziennie – 

wszystkie łaski, związane z odmawianiem Różańca w „Róży” (wiele, 

bardzo wiele łask!). Poza tym pełniej wypełniamy czwarte przykazanie. 

2. Mamy pewność, że KAŻDEGO DNIA, ktoś modli się za moje dzieci, 

nawet wtedy, gdy sam zapomnę lub nie będę mógł. Jeśli z całej 

„Róży” nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony 

jest cały Różaniec! 

3. Dbamy o rozwój swojej osobistej modlitwy. Często rodzice 

podejmując wspólnie modlitwę za dzieci, stwarzają dla siebie okazję 

do rozpoczęcia wspólnej modlitwy rodzinnej (bardzo owocne!!!). 

4. Bóg udziela wiele łask dzieciom rodziców, które się modlą, ale 

jeszcze więcej tym, którzy także innych zachęcają do takiej 

modlitwy... 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UCZESTNICZYĆ W „RÓŻY”? 

JAK JĄ ZAŁOŻYĆ? 

1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało codziennie jedną, 

wyznaczoną dziesiątkę Różańca (Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo                 

i Chwała Ojcu...) w intencji własnych dzieci i dzieci każdej z tych 

osób, które uczestniczą w „Róży”. Ma to być modlitwa „z wiarą”. 

2. Modlimy się u siebie w domu, czasem idąc do pracy, albo na 

spacerze... 

3. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych, 

przesuwamy się o jeden „krok do przodu”, np. jeśli odmawiałem 

pierwszą tajemnicę Radosną „Zwiastowanie”, to za miesiąc drugą 

„Nawiedzenie”, itd. 

4. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami – 

podając, kto się będzie modlił za kogo, adres lub inny sposób 

kontaktu. Można zaproponować jakiegoś świętego Patrona „Róży”. 

CZY MOŻNA JEDNĄ DZIESIĄTKĘ W „RÓŻY” ODMAWIAĆ 

W INTENCJI DWOJGA LUB WIĘKSZEJ LICZBY DZIECI? 

Tak! Odmawiamy dziesiątkę Różańca za wszystkie swoje dzieci (kto 

ma dwoje wymienia tę dwójkę, kto ma pięcioro – całą piątkę). W tę 

modlitwę włączone mogą być także dzieci chrzestne, z duchowej 

adopcji, adopcji serca itp. Automatycznie włączone są również synowe 

i zięciowie – przecież mąż i żona to jedno! 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UCZESTNICZYĆ W „RÓŻY”? 

JAK JĄ ZAŁOŻYĆ? 

1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało codziennie jedną, 

wyznaczoną dziesiątkę Różańca (Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo                     

i Chwała Ojcu...) w intencji własnych dzieci i dzieci każdej z tych 

osób, które uczestniczą w „Róży”. Ma to być modlitwa „z wiarą”. 

2. Modlimy się u siebie w domu, czasem idąc do pracy, albo na 

spacerze... 

3. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych, 

przesuwamy się o jeden „krok do przodu”, np. jeśli odmawiałem 

pierwszą tajemnicę Radosną „Zwiastowanie”, to za miesiąc drugą 

„Nawiedzenie”, itd. 

4. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami – 

podając, kto się będzie modlił za kogo, adres lub inny sposób 

kontaktu. 

Można zaproponować jakiegoś świętego Patrona „Róży”. 

CZY MOŻNA JEDNĄ DZIESIĄTKĘ                   

W „RÓŻY” ODMAWIAĆ W INTENCJI 

DWOJGA LUB WIĘKSZEJ LICZBY 

DZIECI? 

Tak! Odmawiamy dziesiątkę Różańca za 

wszystkie swoje dzieci (kto ma dwoje 

wymienia tę dwójkę, kto ma pięcioro – całą 

piątkę). W tę modlitwę włączone mogą być 

także dzieci chrzestne, z duchowej adopcji, 

adopcji serca itp. Automatycznie włączone 

są również synowe i zięciowie – przecież 

mąż i żona to jedno! 


