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KALENDARIUM

 Co Biblia mówi
o Trójcy Świętej? (cz. 3)

3 lipca

 IV Zlot Rowerowy
Diecezji Sosnowieckiej w Pilicy – relacja.

Święto Św. Tomasza Apostoła;
Pierwszy czwartek miesiąca;

4 lipca

Pierwszy piątek miesiąca;

5 lipca

Pierwsza sobota miesiąca.

 Lato, wakacje i wiara?

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
Mt 16, 13
Trzeba nam dziś, w zaciszu naszych sumień,
udzielić sobie odpowiedzi na ewangeliczne Chrystusowe pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Za kogo ja Go uważam?
Z pewnością najprostsza odpowiedź to ta, która
padała z ust św. Piotra. Tyle tylko, czy ona dla nas
rzeczywiście dziś coś znaczy? Mesjasz, czyli Boży
wybraniec, wybawca, ktoś, na kogo się oczekuje, by
wywiódł nas z opresji, ucisku. Właśnie na taką osobowość czekali Izraelici, taką, która wyzwoli ich
spod panowania Rzymu. Dla Księcia Apostołów Chrystus był kimś więcej. Był Synem samego Boga, Boga
„żywego”, Boga, który mieszka pośród swojego ludu. Opiekuje się nim. Pamięta o nim. Nigdy nie zostawia go samego. Zawsze jest niejako pod ręką
i można na Niego liczyć.
Dlatego owo wyznanie wiary – „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” – jest tak bardzo aktualne
i nowoczesne zarazem. Każdy z nas może się pod
nim podpisać i uznać za swoje wyznanie wiary. Ono

zobowiązuje nas do tego, byśmy wzajemnie umacniali się w wierze, podtrzymywali ją w naszych rodzinach, nie wstydzili się do niej przyznać. Ono nakłada też na nas obowiązek umacniania się w miłości. Chodzi o praktykowanie konkretnych czynów,
dyktowanych naszą miłością do Boga i drugiego człowieka. Poza tym owo wyznanie wiary ma sprawić,
byśmy wzajemnie umacniali się w jedności. W dzisiejszym, jakże bardzo podzielonym świecie, to właśnie my, chrześcijanie, mamy dawać świadectwo jednomyślności w wierze.
„Trzeba, byśmy wyznawali Pana, pouczani przez
Boga; spalali się w miłości do Chrystusa i Jego Ewangelii; byli sługami jedności. To właśnie, drodzy
bracia w biskupstwie, zadania, które święci apostołowie Piotr i Paweł powierzają każdemu z nas, aby
żył nimi każdy chrześcijanin. Niech nas prowadzi
i towarzyszy nam swym wstawiennictwem Święta
Matka Boga: Królowo Apostołów, módl się za nami!
Amen” – powiedział papież Franciszek na zakończenie swojego wystąpienia w dzisiejszą uroczystość
rok temu w Watykanie.

Co Biblia mówi o Trójcy Świętej? (cz. 3)
Trójca Święta stanowi tajemnicę wiary, której
człowiek swym rozumem ogarnąć w pełni nie potrafi.
Z różnych miejsc w Piśmie Świętem można jednak
niczym z puzzli odkrywać obraz Boga obecnego
w Trzech osobach. Prezentujemy dalszy ciąg artykułu
o Trójcy Świętej z poprzedniego numeru…
Żadna ze znanych nam dziś ilustracji nie
odzwierciedla w pełni tego, czym jest Trójca. Jajko
(lub jabłko) nie jest dobrą ilustracją gdyż wszystkie
jego części, skorupka, białko i żółtko są jedynie
częściami jajka, nie jego całością. Ojciec, Syn i Duch
Święty nie są częściami składowymi Boga, każdy z
nich jest Bogiem. Wyobrażenie obrazu Trójcy na
podstawie wody jest lepsze, ale również nie do
końca opisuje pojęcie. Płyn, para i lód są tą samą
wodą w różnych postaciach. Ojciec, Syn i Duch
Święty nie są postaciami Boga, każdy z nich jest
Bogiem. Tak więc, choć wiele ilustracji ułatwia nam
wyobrażenie o Trójcy, nie są to ilustracje w pełni
dokładne. Nieskończony Bóg nie może zostać
opisany w pełni skończonymi ilustracjami. Zamiast
zgłębiać niepojęty temat Trójcy, spróbujmy skupić

28 czerwca br. z okazji Uroczystości Świętych
Apostołów Piotra i Pawła już po raz czwarty odbył
się diecezjalny zlot rowerowy w Pilicy. Liczni
rowerzyści i nie tylko zgromadzili się na Wzgórzu
Świętego Piotra w Pilicy, gdzie w miejscu usytuowania niegdyś kościoła pw. Św. Piotra Apostoła,
została odprawiona polowa Msza Święta, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Stanisław Ciołek,
wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Pilicy. Po
Mszy na uczestników zlotu czekały atrakcje. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się jak zwykle zupa
św. Piotra – w roli której wystąpiła grochówka. Na
głodomorów czekał również grill, swojskie wyroby i
ciasto, przygotowane przez świetnie zorganizowany
zespół gastronomiczny z Kocikowej. Gwoździem
programu były konkursy sprawnościowe dla cyklistów, wśród których były jazdy na czas po torze
przeszkód, pod jazd pod górę i żółwi bieg.
Wśród miłośników rowerowych wycieczek nie
zabrakło parafian Ogrodzieńca, spośród których Karol Karolczyk (lat 12) i Patryk Mieszczanek (lat 11)
zajęli wysokie lokaty w konkursach sprawnościowych.
To wyjątkowe wydarzenie, łączące sportową rywalizację z przeżyciem religijnym, jakim jest odpust, jest świetną okazją do wyjścia z konkretną
propozycją do młodego pokolenia i pokazania, że w
zdrowym ciele jest zdrowy chrześcijański duch.

się na fakcie, że Boża mądrość jest nieskończenie
doskonalsza niż nasza. „O głębokości bogactw,
mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego
wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem
poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?” (List
św. Pawła do Rzymian 11:33-34).
„O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą
uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o
sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie
nieporuszona i spokojna, jakby moja dusza była już
w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i
nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój
Niezmienny, ale niech każda minuta zanurza mnie
coraz bardziej w głębokości Twojej Tajemnicy.
Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń z niej swoje
niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego
spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie
samego, lecz abym tam była cała, cała żyjąca wiarą,
cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu
działaniu” (bł. Elżbieta od Trójcy).
Źródło: www.gotquestions.org

Jeśli lato, to urlop, wczasy, więcej wolnego dla
rodziny, dzieci, dla znajomych, pora grillowania,
łowienia rybek, przemierzania tras wycieczkowych,
zwiedzania muzeów, zamków, zabytków. Piękny to
czas, kiedy wspólnie z rodziną wędrujemy, rozmawiamy, cieszymy się sobą.
Czym faktycznie jest dla nas czas urlopowy? To
wstęp do głębszej refleksji, bo przecież wakacje,
które są odpoczynkiem od wielu spraw, nie mogą
być odpoczynkiem od Boga, a wręcz odwrotnie, są
wspaniałą okazją, aby pogłębić swoją duchowość,
nauczyć się przeżywać wspólnie z rodziną radość
płynącą z obcowania z Nim. Lato i wakacje to też
dobra pora na pogłębienie swoich wiadomości religijnych poprzez zwiedzenie zabytków (kościołów),
przejście trasą, którą zazwyczaj chodził papież Jan
Paweł II, czy po prostu nawiedzenie sanktuariów
religijnych.
W naszym kraju jest ich sporo i na to, aby je
nawiedzić, nie musimy brać kredytu okolicznościowego na urlop. Czas przeżywany wspólnie z rodziną
możemy wzbogacić o elementy religijne, o których
albo zapomnieliśmy, albo nigdy nie pamiętaliśmy,
bo po prostu nikt nas nie nauczył i nie wpoił nam,
aby bez nich niczego nie zaczynać i nie kończyć.
Uczyńmy ten okres, na który tak zawsze czekamy,
okresem podsumowań ciężkiej pracy, okresem ła-

dowania swoich akumulatorów, nie tylko fizycznych, ale również duchowych, znajdując więcej czasu na rozmowę z rodziną, ze znajomymi, a przede
wszystkim z Bogiem, którego przecież znajdziemy
wszędzie, nie tylko w budowlach sakralnych, ale
także w przyrodzie, w krajobrazach czy w ludziach,
których spotkamy.
Oczekując wraz z Wami dni pełnych ciepła i wypoczynku, życzymy wakacji wspaniałych, pogodnych,
udanych, ale jednocześnie wzbogaconych pamięcią
o Bogu, Kościele, Ewangelii i Eucharystii, abyśmy po
wakacjach mogli się spotkać bogatsi o wrażenia
i doznania nie tylko estetyczne, ale i duchowe.
Duszpasterze

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza Uroczystość kieruje nasz duchowy
wzrok na następcę św. Piotra na stolicy Piotrowej,
na Ojca Świętego Franciszka. Nie zapominajmy o nim
w naszych modlitwach, ale też starajmy się pogłębiać naszą więź ze Stolicą Apostolską, interesując
się życiem Kościoła, zapoznając się z dokumentami
wydawanymi przez Ojca Świętego, aby trwać w jedności z nim i w ten sposób przyczyniać się do budowania Chrystusowego Kościoła.
2. Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczął się czas zasłużonego wypoczynku po trudach roku szkolnego. Starajmy się mądrze
zaplanować i wykorzystać ten czas, niech nie będzie
on pozbawiony obecności Boga ani też wrażliwości
na drugiego człowieka. Wszystkim rozpoczynającym
urlopy i czas wypoczynku od codziennych zajęć

życzymy udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń.
3. W tym tygodniu przypada:
 pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za dar
Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte
powołania do pracy w Pańskiej Winnicy. O godz.
1500 Msza św. w Cementowni.
 pierwszy piątek miesiąca – pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od godz.
1500.
 pierwsza sobota miesiąca – będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Odwiedziny chorych od godz. 900. Msza św. różańcowa
o godz. 1800.
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

30 czerwca – 6 lipca 2014 r.

30 czerwca – poniedziałek
700

+ Ks. Bogusław Bodziony – od rodziny Rubaków z Krajna.

1800

+ Lucyna, Piotr, Stanisław, Marianna, Wincenty Czerw.

1 lipca – wtorek
700

+ Jadwiga Bartos – od sąsiadów Słowik i Otręba.

1800

+ Ks. Bogusław Bodziony – od rodziny Nogalskich z Krajna.

2 lipca – środa
700

+ Ks. Bogusław Bodziony – od wspólnoty niepełnosprawnych.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

3 lipca – czwartek
700

+ Jadwiga Bartos – od siostry Zofii Golba z rodziną.

1800

+ Artur Nawara – od żony i dzieci.

4 lipca – piątek
700

+ Ks. Bogusław Bodziony – od Anny i Marka Sroka.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

5 lipca – sobota
700

+ Janina Wojtaszek – od pracowników Urzędu Pocztowego w Ogrodzieńcu.

1800

+ Janina Wizor – od Koła Różańcowego.

6 lipca – niedziela
700

+ Henryk, Stefan, Helena, Konstanty Rogoń; Stefania, Bolesław, Władysław
Jurczak.

900

+ Józef Marczyk – w 15. r. śmierci.

1100

1) + Julia, Jan Gajda; Anna Kosoń.
2) + Zenona Pilarska – od syna Krzysztofa i synowej Diviny.

1800

+ Artur Nawara, Alojzy Masłowski.

W MINIONYM TYGODNIU
Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Karol Piątek – Aneta Podsiadło
Zbigniew Woźnowski – Magdalena Kocierz
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Zofia Pomietło, żyła lat 90, zm. 20.06.2014
Śp. Janina Maj, żyła lat 73, zm. 23.06.2014

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Maciej Miklas, zam. w Pilicy
Sylwia Janocha, zam. w Ogrodzieńcu
Piotr mariusz Kaczkowski, lat 30, zam. w Sulejowie
Marlena Ewa Piątek, lat 29, zam. w Ogrodzieńcu

