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 Jak ubranym
do kościoła?
 Komunikat KEP
ws. ustawy o in vitro
 Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców
i MIVA Polska

20 lipca
22 lipca
23 lipca
24 lipca
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Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera;
Wspomnienie św. Marii Magdaleny;
Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy;
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy;
Święto św. Jakuba Apostoła (odpust w Gieble);
Wspomnienie św. Krzysztofa, męczennika;
XVI niedziela zwykła, poświęcenie pojazdów po
Mszy św. o godz. 1100.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Dzisiejszy świat jest jak owce bez pasterza. Potrzebuje zbawienia, a ono rodzi się z przepowiadania
Dobrej Nowiny. Mamy ją głosić słowem i życiem jak
naród wybrany. Jego członkowie mieli świadomość,
że zostali wybrani, że Bóg zawarł z nimi przymierze,
że On jest ich Bogiem, a oni są Jego ludem. On ich
prowadzi, broni, obdarza dobrami, a oni w odpowiedzi zachowują Prawo, Boże przykazania. Okazało się,
że nie są w stanie tego Prawa zachować.
Jest prawdą, że my, wszyscy ochrzczeni, jesteśmy
narodem wybranym. Mnie i ciebie wybrał Bóg. Przecież mogłem się urodzić w Chinach, w Indiach, w kraju islamskim – nie znałbym wtedy Jezusa. Skoro Bóg
dał mi życie w rodzinie, w której dano mi chrzest, to
nie przypadek – jestem wybrany, jesteśmy narodem
wybranym. W sakramencie chrztu Bóg zawarł z nami
przymierze. Mamy misję i zadanie narodu wybranego, którym jest Kościół. Celem naszego życia jest to,
żeby wszystkie ludy i narody zobaczyły w naszym
życiu, w historii Kościoła „mocną rękę Pana”, działanie naszego Zbawiciela, aby Kościół, będący sakramentem zbawienia dla świata, nie tylko głosił zbawcze orędzie Chrystusa, ale także Go uobecniał. Ciałem Jezusa w tym świecie jest Kościół i w nim mocą
Chrystusa przez Ducha Świętego dokonuje się zbawienie tego pokolenia, w którym żyjemy. To Kościół

Chrystusowy, my, jego członki, głosimy, cierpimy, umieramy dla zbawienia tego pokolenia. „Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie
Jezusa objawiło się w naszym ciele” (2 Kor 4, 10).
Nie swoją mocą, ale mocą Ducha Świętego. Tylko Jezus „wypełnił Prawo i Proroków”, On jeden wypełnił
starotestamentalne przymierze i zawarł nowe na mocy swojej krwi, wylanej za nas. Zmartwychwstając
i zasiadając w chwale Boga, daje nam dar Ducha Świętego, aby Jego mocą w nas dopełniła się ta tajemnica
zbawienia. To Jezus przez Ducha Świętego zbawia to
pokolenie, posługując się nim i żyjąc w ciele, jakim
jest Lud Nowego Przymierza, Kościół, Jego ciało, którego On jest głową, a my członkami w Jego ciele.
To uobecnianie się naszego Pana w świecie wypełnia się w nas, ludzie Bożym, w Kościele. Znakiem
widocznym jest konsekwencja przyjętej wiary, postawa widoczna dla świata: życie bez lęku przed
śmiercią, nie tylko przed śmiercią „cmentarną”, ale
kiedy tracę życie, czas, zdrowie, kochając, ponieważ
kochać to żyć dla drugiego. „Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Drugim znakiem jest postawa, o której mówi druga lektura: jedność i miłość.
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

Jak ubranym do kościoła?

L

ato jest dla wielu ludzi czasem wakacji i odpoczynku.
Pogoda zachęca, by się pozbywać niepotrzebnych wierzchnich ubrań i chodzić wszędzie
luźno i swobodnie ubranym tak,
jak się chodzi na plażę czy na
basen. Niestety praktyka ta dostaje się coraz częściej również do kościoła.
Na wesoło
W jednym z kościołów chicagowskich, w biuletynie można było znaleźć ogłoszenie następującej treści: „Po wielu konsultacjach, rada parafialna i duszpasterska doszły do wniosku, że nie będzie możliwa
budowa krytego basenu w naszym kościele. W rezultacie, możemy z pewnością ogłosić, że ci, którzy
przychodzą na Mszę św. ubrani jak na basen nie muszą już tego robić. Dodatkowo, będziemy podkręcać
system chłodzenia tak, że nie trzeba będzie nawet
nosić szortów, koszulek na ramiączkach i bez rękawków oraz klapek na Mszę”. Wielu parafian z początku było zdziwionych planami budowy basenu
przez parafię, bowiem nikt o tym wcześniej nie wspominał, jednak szybko zaraz odkrywano ukrytą treść.
Za przykładem tej parafii, dzięki trosce innych wrażliwych na tę sprawę ludzi, ogłoszenie rozpowszechniono drogą internetową do innych parafii.
Na poważnie
Pierwszym argumentem teologicznym, przemawiającym za stosownym strojem, jest bycie w obecności kogoś bardzo wyjątkowego, bo samego Boga:
Stwórcy i Pana, któremu przez odpowiedni, czysty

i schludny ubiór oraz skromną postawę oddaje się cześć
i szacunek. Wiemy, że ludzie kulturalni potrafią przychodzić na spektakle teatralne, operowe czy koncerty w garniturze i stroju galowym. Każdy inny strój
jest odbierany jako wyraz braku odpowiedniej kultury, obyczaju, czy wychowania. Czasami dobrze jest
porównać taką wizytę w kościele do spotkania z samym królem czy prezydentem. Na podobne spotkania nikt nie przyjdzie w klapkach plażowych, w krótkich spodenkach, nie mówiąc o wyzywających mini
spódniczkach, odkrytych ramionach, czy głębokich
dekoltach. Tym bardziej należy zachować szacunek
wyrażony w odpowiednim ubiorze wobec potężnego
i miłosiernego majestatu Boga. Pamiętamy, że dawniej każdy miał specjalny świąteczny strój przeznaczony tylko na niedzielną Msze świętą. Szkoda, że dziś
zarzucono tę piękną tradycję. Następnym argumentem jest teologia stroju, ukrywającego po grzechu pierworodnym miejsca wstydliwe mogące przywoływać
skojarzenie seksualne, przyczynę wielu pokus i upadków ludzi, już nie mówiąc o rozpraszaniu innych podczas liturgii. Stroje te dawały gwarancje zachowywania naturalnego wstydu chroniącego przeciw publicznej demoralizacji. To właśnie również te względy sprawiły, że księża, zakonnicy i zakonnice, zaczęli
nosić sutanny, habity, a kobiety nawet welony, by
ukryć niepotrzebne zaokrąglenia i wabiki mogące przywoływać grzeszne skojarzenie i niepotrzebne
rozproszenia. Wielu ludzi przed Soborem Watykańskim II (1962-1965) nosiło również welony i skromne odpowiednie ubiory. Kontynuujmy tę piękną tradycję zachowując powagę miejsca i godność Osoby,
z którą się spotykamy w kościele.

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. +48(22) 53-04-800, 53-04-898
53-04-893, fax: +48(22) 83-80-967, e-mail: skep@episkopat.pl

Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r.
Komunikat Prezydium KEP
po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie
ws. ustawy dotyczącej procedury „in vitro”
Wyniki głosowania w Senacie w sprawie ustawy dotyczącej procedury „in vitro” – pod pozorem leczenia niepłodności – legalizują m.in. niszczenie ludzkich embrionów. Wyrażamy temu zdecydowany
sprzeciw. Cel nigdy nie uświęca środków; tak jest i tym razem.
To wiedza medyczna a nie światopogląd religijny każe chronić każde życie ludzkie od chwili poczęcia.
Osoby wierzące w Chrystusa nie mogą – pod żadnym pozorem – popierać godzącej w życie ludzkie
ustawy o „in vitro”, jeżeli chcą pozostać w pełnej wspólnocie wiary. Zwracamy na to raz jeszcze uwagę,
aby nikt nie zasłaniał się niewiedzą czy niezrozumieniem co do konsekwencji podejmowanych decyzji,
które zaprzeczają godności i wartości życia ludzkiego.
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

APEL
Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i MIVA Polska
– Tydzień Bezpiecznego Kierowcy 2015 –
Wypoczynek i czas urlopów jest często związany z przemieszczaniem się, z wyjazdami, z odwiedzinami naszych bliskich i rodzin, a to rodzi także pewne zagrożenia wynikające z podróżowania. Dlatego słyszymy z różnych stron nawoływanie o rozważną i bezpieczną jazdę. Nie jesteśmy bowiem tylko biernymi uczestnikami dróg.
Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz sposób odnoszenia się i traktowania innych użytkowników dróg, przez nasze podejście do przepisów drogowych, tworzymy kulturę bezpieczeństwa
na naszych drogach. Stąd też, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności i ostrożności, do kierowania się
roztropnością i miłością, także w tym aspekcie naszego życia. To właśnie ma na myśli Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska propagując pośród polskich kierowców: „Dekalog Kierowcy”.
Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami poruszaliśmy się po drogach? Czy dbaliśmy
o zasady bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów drogowych? Czy nie byliśmy egoistami za
kierownicą, zadufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? Czy nie narażaliśmy swojego
życia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ryzykowną i nieodpowiedzialną jazdę czy też przez nietrzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre świadectwo
chrześcijańskiego życia podczas podróży?
Na drodze i za kierownicą też jestem i powinienem być chrześcijaninem. Modlitwa przed i po podróży pomaga o tym pamiętać. Stwarza bowiem okazję do namysłu, który powinien poprzedzać każde
ludzkie działanie. Jako wierzący oddajemy się w ręce Bożej Opatrzności, świętych Patronów i Aniołów
Stróżów. Stąd nasze modlitwy, błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, a następnie też nasza
szczera wdzięczność Panu Bogu za bezpieczną jazdę.
Apelujemy zatem do wszystkich kierowców: o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu – o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym! Otwórzmy więc drzwi
Chrystusowi – także drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowało Boże Prawo! Aby nasze
poczynania w codziennej praktyce za kierownicą były zgodne z nauką Chrystusa. Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców Świętego Krzysztofa, dzięki której to opiece każda podróż będzie bezpieczna i cali wrócimy do domu, do naszych bliskich. Kierujmy się zawsze miłością na
każdej drodze!
Do Apelu o bezpieczną i kulturalną jazdę, zgodną z przepisami prawa, przyłącza się również Policja,
która na co dzień czuwa nad porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wykonując swoje
obowiązki policjanci bardzo często mogą zaobserwować sytuacje, w której błąd kierowcy kosztuje życie. Strzeżmy się takich błędów!

ks. dr Marian Midura
Krajowy Duszpasterz Kierowców
Patronat Komendanta Głównego Policji

ks. Jerzy Kraśnicki
Dyrektor MIVA Polska
Partnerzy akcji

Więcej informacji i szczegóły na stronie internetowej www.miva.pl

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazała nam troskę
Pana Jezusa o Jego uczniów, zmęczonych wykonywaniem zleconej im przez Niego misji. Pan Jezus jako
dobry Pasterz troszczy się również o nas. Niech ta
prawda towarzyszy nam zarówno w czasie pracy jak
i odpoczynku.
2. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę, przeznaczone na pracę remontowe w naszej świątyni.
3. Z racji przypadającego w tym tygodniu wspomnienia św. Krzysztofa za tydzień w niedzielę, 26 lipca,
po Mszy św. o godz. 1100 na parkingu przy cmentarzu odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.
4. Stowarzyszenie MIVA Polska zachęca kierowców

i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary – jeśli to
możliwe, w wysokości jednego grosza za każdy przejechany kilometr – na zakup środków transportu dla
misjonarzy.
5. Nadchodzący tydzień przebiegnie pod patronatem
św. Krzysztofa jako Tydzień Bezpiecznego Kierowcy.
Akcja ma na celu szeroko zakrojoną prewencję i poprawę Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Polsce. Apelujemy wraz Policją o ostrożną, rozważną jazdę i prosimy, aby tak potem zostało na co dzień. Dzięki
temu wszystkim po polskich drogach będzie podróżowało się bezpieczniej.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

20 – 26 lipca 2015 r.

20 lipca – poniedziałek
700
+ Zofia, Czesław, Witold Biedak; Jan Karbowski.
1800 + Bronisława, Janina, Helena Wacowskie.
21 lipca – wtorek
700
+ Henryk Słowikowski – od swatów Popiel.
1800 + Antoni Bełdowski.
22 lipca – środa
700
+ Irena Bodziona – w 16. r. śmierci.
1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
23 lipca – czwartek
700
+ Henryk Słowikowski – od siostry Felicji z rodziną.
00
18
+ Halina Konopka – od bratowej Anny.
24 lipca – piątek
700
+ Stefan Miśkiewicz – od siostry Krystyny z rodziną.
00
18
Msza zbiorowa za zmarłych.
25 lipca – sobota
700
+ Stefan Miśkiewicz – od Pelagii Juda z rodziną.
1800 + Halina Konopka – od chrześnicy.
26 lipca – niedziela
700
+ Bronisława, Antoni Sranek; Antonina, Stanisław, Władysław, Aleksander Wnuk.
900
+ Marianna Wyrodek.
1100 Za parafian.
1800 + Marianna, Jerzy Półkoszek; Małgorzata Milejska; Jan, Zofia, Krystyna Czyż.

W MINIONYM TYGODNIU
Do wspólnoty ochrzczonych przyjęliśmy:
Krzysztof Żesławski
Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Kamil Imieliński – Joanna Paryż
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Zygfryd Firek
Śp. Anna Miśkiewicz

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Piotr Stanek, l. 28, zam. w Ogrodzieńcu
Aleksandra Gwóźdź, l. 24, zam. w Ustrzykach Dol.
Joachim Pieter, l. 28, zam. w Bytomiu
Dorota Szczęśniak, l. 28, zam. w Ogrodzieńcu
Mariusz Bilnicki, l. 27, zam. w Ogrodzieńcu
Agnieszka Mędrek, l. 24, zam. w Podzamczu

