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KALENDARZ LITURGICZNY NA WRZESIEŃ
01.września – bł. Bronisławy, dziewicy – żyła w XIII w. była bliską
krewną św. Jacka Odrowąża
- św. Idziego opata – żył ok. VI-VIII w. patron matek
karmiących (w ikonografii przedstawiany z łanią która karmiła go na
pustyni); przysłowia związane ze świętym: „Św. Idzi nic w polu nie
widzi” (jest po żniwach), „Gdy na św. Idzi ładnie, śnieg na pewno
późno spadnie”, „Na św. Idzi w swaty do mnie przydzi”;
03.września – św. Grzegorza Wielkiego, papieża (540 – 604), doktor
Kościoła, ujednolicił i upowszechnił obrządek rzymski
08.września – narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej
Siewnej;
12.września – Najświętszego Imienia Maryi;
13.września – św. Jana Chryzostoma, biskupa, doktora Kościoła, żył
IV-V w.; do popularności przyczyniły się jego kazania stąd tytuł
Chryzostom czyli Złotousty;
14.września - Podwyższenie Krzyża Świętego
15.września – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;
16.września – św. Korneliusza, papieża męczennika, żył w III w.,
poniósł śmierć za sprawą tłumu Rzymian urządzających procesje
i modły dla przebłagania bóstw w czasie epidemii za panowania
cesarza Galla (chrześcijanie w nich nie uczestniczyli i w odwecie za
to zabijano ich uważając, że są sprawcami zarazy);
18.września – św. Stanisława Kostki, kleryka , patron dzieci
i młodzieży; żył w XVI w.; był synem kasztelana zakroczymskiego,
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pragnął wstąpić do zakonu jezuitów i po wielu trudnościach został
przyjęty do nowicjatu w Dylindze (Austria), a następnie skierowany
do Rzymu; w pokoju gdzie zmarł 15.sierpnia 1568 r. jest rzeźba św.
Stanisława z białego marmuru leżącego na łożu śmierci, nad nim jest
obraz Matki Bożej, która spuszcza na śpiącego kleryka z nieba róże,
pod obrazem jest wiersz w jęz. polskim napisany przez Cypriana
Norwida;
21.września – św. Mateusza, apostoła, ewangelisty Iw. - przekazał
wiele szczegółów z życia i nauki Pana Jezusa, których nie przekazali
inni ewangeliści, np. tekst Kazania na Górze, przypowieść o kąkolu
i skarbie ukrytym, o drogocennej perle, o 10 pannach i 10 talentach,
pokłon Magów, rzeź niewiniątek, ucieczkę do Egiptu, opis sądu
ostatecznego itp. Relikwie św. Mateusza znajdują się w Salerno
k. Neapolu;
25.września – bł. Władysława z Gielniowa, kapłana, żył XIV-XV
w.; wprowadzał język polski do kościołów, kiedy język łaciński był
wszechwładny: głosił kazania w języku polskim, układał pieśni
w języku polskim i uczył ich lud polski;
27.wrzesnia – św. Wincentego de Paul, kapłana, żył XVI-XVII w.,
patron wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele katolickim;
28.września – św. Wacława, króla , męczennika, żył w X w. patrona
Czech;
29.września – świętych archaniołów Michała, Gabriela, Rafała ;
30.września – św. Hieronima, kapłana, doktora Kościoła, żył IV-V w.
Baranów Sandomierski - Wakacje Skautów i nie tylko…
Wakacje roku 2017 były dla naszych dzieci i młodzieży szczególnie
atrakcyjne. Dziesięć dni lipca (10-19 lipca)
spędziła nasza młodzież
w Baranowie Sandomierskim na letnim obozie w ramach corocznych wyjazdów
„Wakacje z Bogiem” organizowanych przez nasz Skauting Jurajski wspólnie
z Parafiami: Św. Bartłomieja we Włodowicach i Parafią NMP Królowej Polski
w Zawierciu.
Ciekawy, opracowany graficznie przez Księdza Jacka Reczka program
codziennych spotkań młodzieży obejmował m.in. wydarzenia, które w tym roku
w sposób szczególny bliskie są naszej Diecezji: 300 – setną Rocznicę Koronacji
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Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100-tną rocznicę
Objawień Fatimskich. Dzieci w sposób im bliski przygotowywały
przedstawienia, tańce, wiersze, rebusy i krzyżówki nawiązujące do minionych
wydarzeń.
Niemałą atrakcją dla prawie 50 uczestników były częste wycieczki
autokarowe. Poznaliśmy: Sandomierz spacerując śladami Ojca Mateusza, Łańcut
z jego przepięknym pałacem i powozownią, Zamek Krzysztopór i krainę
bizonów wraz z samodzielnie pokonywanymi labiryntami w Kurozwękach.
Piękna pogoda umożliwiła nam prawie codzienne kąpiele w Zalewie
Machowskim k/Tarnobrzega. Doświadczaliśmy zadowolenia, kiedy nasza
dziecięca „załoga” z radością doświadczała pierwszych spływów kajakowych.
Szkoła w Baranowie Sandomierskim oferowała nam smaczne obiady,
a społeczność lokalna przyjęła naszą grupę życzliwie oferując gościnę zarówno
w obiektach szkolnych, jak i pięknych parafialnych ogrodach. A mieszkańcy
dzielili się z nami swoją regionalną kulturą, wytworami, sztuką oraz dumnie
opowiadali o swoim zabytkowym pałacu zwanym „Małym Wawelem”.
Po wakacjach w Baranowie pozostały ciekawe wspomnienia, nowe
znajomości. I satysfakcja z tego, że udało się po raz kolejny niewielkim kosztem
zorganizować wartościowy, atrakcyjny letni obóz dla naszych dzieci
i młodzieży. Za wspólną pracę i zaangażowanie dziękuję wszystkim Opiekunom,
Rodzicom i Uczestnikom. Do przyszłego roku! Maria Utracka

Dożynki powiatowe we Włodowicach
27 sierpnia 2017r., w dniu odpustu ku czci św. Bartłomieja, w naszej parafii
odbyły się także dożynki powiatowe - wyraz wdzięczności za plony oraz
podziękowanie za ciężką pracę rolników na roli. Głównym celebransem mszy
świętej odpustowej i jednocześnie dożynkowej był ks. dyrektor Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej Marek Bator. Bardzo ciekawa homilia,
niecodzienna oprawa mszy świętej, ponadto profesjonalnie przygotowana
dekoracja kościoła, placu kościelnego oraz słoneczna pogoda - wszystko to
sprawiło, że ranga uroczystości została jeszcze bardziej podniesiona. Piękniej
prezentowały się tradycyjne wieńce dożynkowe z całego Powiatu
Zawierciańskiego. Naszą gminę reprezentował wieniec KGW Włodowice oraz
wieniec przygotowany przez naszych skautów jurajskich.
Wieniec, który wnieśli skauci jurajscy zasługuje na szczególną uwagę, gdyż
był wynikiem warsztatów, w których z determinacją uczestniczyła grupa starszej
młodzieży pod okiem Pani Teresy Pikuły. W krótkim czasie, jaki pozostał
pomiędzy obozem, a dożynkami znaleźli pomysł oraz technikę wykonania.
Można powiedzieć, że pomysł nawiązywał do książki Roberta Baden–Powella
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(założyciela skautingu) pt.”Sam wiosłuj w swojej łodzi”. Wieniec przedstawiał
łódź z żaglem, na którym z jednej strony widniała lilijka, a z drugiej dłonie
łamiące chleb, nawiązujące do roku poświęconego św. Bratu Albertowi
Chmielowskiemu.
Wyczyn młodzieży, bo tak można śmiało powiedzieć, napawa optymizmem
i nadzieją, że tradycja wicia wieńców dożynkowych przetrwa i będzie
kontynuowana przez następne pokolenia.
Dorota Wnuk
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Stowarzyszenie „Dla Gminy Włodowice”
Podczas tegorocznych dożynek powiatowych Stowarzyszenie „Dla Gminy
Włodowice” promowało naszych lokalnych malarzy, rzeźbiarzy i grafików.
Zorganizowano wystawę prac, które cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Wystawione prace przedstawiały przepiękne widoki jurajskie,
nasze piękne zabytki, ale
również
martwą
naturę.
Niektóre prace znalazły nawet
swoich nabywców.
Profesjonalnie przygotowany
wernisaż
zachęcił
do
wystawienia swoich prac takich
artystów jak Panią Annę
Ciszewską, Panią Katarzynę
Pikuła,
Panią
Małgorzatę
Świderską,
Panią
Barbarę
Florczyk oraz rzeźbiarza Pana
Stanisława Puchalskiego.

Dorota Wnuk
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Gady u skautów
Na dożynkach swój namiot rozbili również skauci. Można było tutaj spróbować
upieczonych przez skautów „gadów”. Wtajemniczeni wiedzą, że po spożyciu
jednego „gada” każdy skaut jeden dzień przetrwa. Poniżej przepis na „gady”!

Przepis na „Gady”:
potrzebne produkty i rzeczy to : mąka, drożdże, woda, mleko, sól, margaryna,
kij, ognisko i … żeby przetrwać to jeszcze „coś” o czym każdy skaut wie.
dh Dorota Wnuk
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+Mariusza Maroń, Adama Janoska (8rś)
Za parafian.
+Janusza Stanisława Bronisławę
Ziółkowskich, Jana Genowefę Korpyś.
+Mateusza Haładus (7rś)
+Helenę Zębalską - od rodz Mróz i
Starczewskich z Niegowonic.
Zenona Bialika – od dyr. ośrod wypocz
Orle Gniazdo.
Nowenna
+Stanisława (4rś) Jana Genowefę Myga
Józefę Widera.
+Jana Janinę Łuczyńskich.
+Jana Adelę Czesława Macioł Mariana
Stanisława Stefanię Jana Brodzik Urszulę
Tadeusza Bańskich.
+ Stanisława (1rś) Honoratę Edwarda
Łakota.
+Reginę Wicepolską – od męża i synów
z rodz.
Za parafian. O bł Boże dla Anny i Jana
Mucha w 40-lecie małżeństwa.
+Piotra Stefanię Struźik.
+Eugeniusza (29rś) Wandę Franciszka
Szydów.
+ Marię Górską – od Ireny Mackiewicz
z rodz.
Nowenna
+Helenę Zębalską – od prac Urzędu
Statystycznego w Katowicach.
+Zenona Bialika – od swatowej Janiny
Ślusarczyk z rodz.
+Aleksandra (24rś) Anastazję Adama Jana
Jopek.
+ Teresę (12rś) Pałaszewską Stefanię
Teofila Teresę Stanisława Kazimierza
Mieczysława Masłoń.
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g 11

Za parafian.

g 16

+Reginę Wicepolską – od męża z synami
i rodz.
+Helenę Józefa Mucha.
+Marię Górską – od Grażyny Górskiej
z mamą.
Nowenna
+Helenę Zębalską – od chrzśniaka Janusz
Nasiadka z rodz.
W intencji bierzmowanych
+Zenona Bialika – od chrześnicy Justyny
Maligłówka z rodz.
+Monikę Józefa ks Stanisława ks Mariana
Wnuk.
+Marię Kazimierza cr Stańczyk
Za parafian.
+Stanisława (20rś) Monikę Honoratę
Bolesława Pałęga.
+Marię Górską – od wnuczek Kasi Oli
Górskich.
+Teresę Łuczyńską – od siostry z mężem.
Nowenna
+Zenona Bialika – od prac ośrod. wypocz.
Orle Gniazdo.
+Jerzego Żmudę (14rś)
+Jana Anielę Bednarskich Andrzeja Spyrę.
+Zygmunta Szymocha – od żony z rodz.
Za parafian.
+Renaty Waleriana (11rs) Raczek – od żony
z dziećmi.
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