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KALENDARIUM
4 sierpnia

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera;

6 sierpnia

Święto Przemienienia Pańskiego,
Odpust parafialny;

8 sierpnia

Wspomnienie św. Dominika, prezbitera;

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Jezus pragnie odpowiedzieć na najgłębszy głód
człowieka, głód Boga. Człowiek w pierwszym rzędzie poszukuje jego namiastki, zaspokojenia głodów
ziemskich. Szuka Jezusa nie dlatego, że jest Bogiem,
ale dlatego, że oczekuje profitów dla siebie.
W odpowiedzi na żądanie znaku, Jezus przeciwstawia znak Mojżesza, mannę, którą spożywali Izraelici w czasie wędrówki przez pustynię, prawdziwemu chlebowi z nieba. Jest nim On sam, chleb życia,
który karmi w drodze do Ojca i zaspokaja najgłębsze
duchowe głody.
W czasie każdej Eucharystii na nowo wydaje się
z miłości. Wyraża to symbolicznie gest przełamania
chleba. Chleb i wino wymagają obumierania. Żeby
otrzymać chleb, należy wrzucić ziarno w ziemię i pozwolić, aby obumarło. Żeby otrzymać wino, należy
wycisnąć sok z winogron i poddać go procesowi fermentacji. Poprzez obumieranie powstaje życie. Jezus
pozwala się przełamać jak chleb i wylać jak wino.
W starożytności panowało przekonanie, że człowiek staje się tym, czym się żywi. Przyjmując ciało
Chrystusa stajemy się Nim, przyjmujemy Jego życie,
Jego orędzie, Jego miłość, stajemy się razem z Nim

przełamywanym chlebem i wylewanym winem, uczestniczymy w Jego bezwarunkowej ucieleśnionej miłości, trwamy w Nim, dzielimy Jego życie. Chleb prawdziwy zaspokaja wszelkie głody, daje siłę do pokonywania zmęczenia, zmusza do przekraczania własnych ograniczeń i poszukiwania autentyzmu i życia
w prawdzie.
Eucharystia jest pokarmem w drodze. Z drugiej
strony wymaga czystego serca i otwarcia. Trafnie
oddaje to sam obrzęd przyjęcia komunii świętej. Nie
możemy przyjąć Eucharystii, nie otwierając ust. Ale
w rzeczywistości nic to nie pomoże, jeżeli Chrystus
nie zechce sam zamieszkać w naszym wnętrzu. Nasze usta powinny być czyste i opróżnione z wszystkiego, co grzeszne i światowe, aby mogły przyjąć
chleb życia.
Co jest moim pokarmem? Jak rozumiem Eucharystię? Jakie jest moje najgłębsze przeżycie towarzyszące przyjmowaniu komunii świętej? Czy chcę być
chlebem, który zostanie przełamany? Czy jestem jak
dobre wino, które się rozlewa i promieniuje na innych smakiem miłości, dobroci, życzliwości, miłosierdzia?

Sierpień miesiącem trzeźwości.
Kto jeszcze słucha apeli o niepicie?
Od wielu lat Kościół niezmiennie apeluje, by
w sierpniu Polacy odstawili kieliszki i zafundowali
sobie miesiąc trzeźwości. Przed laty w ten sposób
udało się uratować nie jedne zbiory, na czas których rolnicy stronili od alkoholu. Ale, czy dziś ktoś
się jeszcze przejmuje takimi sugestiami?

O

bawy powoduje wciąż rosnące spożycie alkoholu. Stąd w sierpniu, jako tradycyjnym miesiącu trzeźwości jest szansa na powstrzymanie zalewania Polski punktami sprzedaży alkoholu.
Według statystyk, aż 14% dorosłych Polaków pije
ryzykownie i szkodliwie, ponad milion z nas jest
uzależnionych, a co najmniej dwa miliony dzieci żyje
w rodzinach mających problem z uzależnieniem.
Każdy polski podatnik przeznacza co roku średnio ok. 800 zł na pokrycie strat wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu. Środki na ten cel czerpane są ze specjalnego podatku doliczonego do każdej butelki zakupionego alkoholu. Jak wynika z dostępnych danych, dzisiejsza sytuacja jest alarmująca,
a spożycie alkoholu ciągle wzrasta, zwłaszcza wśród
ludzi młodych. Aby budować trzeźwe społeczeństwo, potrzeba odwagi i odpowiedzialności wszystkich, a więc również parlamentu, rządu i samorządów.
„Tu jest Polska, tu się pije!” – to tymczasem nieodłączne hasło niejednej letniej imprezy. Jeszcze kilkanaście lat temu miesiąc trzeźwości łatwo było dostrzec szczególnie na wsi, gdzie księża w ten sposób
przemawiając do sumienia rolników potrafili wręcz
uratować okres zbiorów przed tym, by miał je w
ogóle kto prowadzić, ale czasy się zmieniają i czy
ktoś jeszcze słucha kościelnych apeli o trzeźwość?
Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy sierpień jest
wciąż miesiącem, w którym ludzie mniej piją. Nikt
nie prowadzi takich statystyk. Sierpień jako miesiąc
trzeźwości sprzyja choćby temu, by zastanowić się
nad tym, jaki jest nasz styl picia. …I być może do podjęcia jakiegoś zobowiązania dotyczącego zmiany tego
stylu. Każdy impuls, który temu sprzyja jest bardzo
dobry.
W dzisiejszych czasach Kościół nie apeluje już
wprost o zachowanie w sierpniu pełnej abstynencji,
a raczej o trzeźwości, czyli korzystanie z alkoholu w

sposób świadomy i bezpieczny. Trzeźwości nie musi
zakłócić jedno piwo wypite przy grillu, ale z pewnością tracimy ją spędzając cały urlop co dnia budząc
się na ciężkim kacu.
Warto zwrócić szczególną uwagę właśnie na problem ciągle rosnącej ilości punktów, w których sprzedaje się alkohol. Niepokoi, że jeden sklep, w którym
można k upić alkohol przypada dziś na mniej niż 200
mieszkańców. Po latach badań eksperci od uzależnień nie mają wątpliwości, że im większa dostępność
alkoholu, tym większa ilość osób uzależnionych.
Niekiedy dzieje się tak, że samorządy gminne, które wydają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w ogóle nie realizują ustawy o wychowaniu
w trzeźwości, mówiącej o ograniczeniu picia napojów alkoholowych.
W sierpniu Kościół prosi, by Polacy zrozumieli, iż
ucieczka od problemów w alkohol nie jest żadnym
wyjściem z sytuacji, lecz najlepszą drogą, by wejść
w uzależnienie. Ryzyko jest tym większe, im częściej
człowiek szuka w alkoholu remedium na problemy.
Ważne jest też, aby rodzice nie bagatelizowali także
problemów, jakie z alkoholem mają ich dzieci, w tym
także tego, że młodzież często odrzuca tych, którzy
nie chcą pić. Nie wychowujmy oportunistów, nie
przyuczajmy do picia, ale bądźmy oparciem dla odważnych, poszukujących trzeźwości!

KARTKA Z KALENDARZA

6 sierpnia

Często mamy nieodpartą ochotę „zrobienia czegoś”
ze swoim życiem, ale ogarnia nas niepokój, gdy zastanawiamy się, co mamy faktycznie uczynić, by było
lepiej. Codzienność jest wyzwaniem, z którym musimy
się zmierzać. Wyzwaniem, które nieustannie musimy
podejmować. W tym tygodniu czeka nas uroczystość
odpustowa naszej parafii. Niech to święto stanie się
naszą Górą Tabor, gdzie poznamy naszego Mistrza
takim, jakim jest, i obierzemy Go jako przewodnika na
drodze podejmowania naszych codziennych wyzwań.
Mk 9, 5 – „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy…” – niech
ten fragment stanie się myślą przewodnią tego świątecznego rozważania i myślą do poszukiwań odpowiedzi na pytanie: co mam czynić z codziennością?
Scena Przemienienia Pańskiego (Mt 17, 1-9; Mk 9,
1-8; Łk 9, 28-36). Góra Tabor – miejsce niecodziennego cudu, za sprawą którego człowiek powołany
jest do odkrywania Boga takiego, jakim On jest faktycznie (to wyobrażenie sięga dalej niż tylko to, co
my myślimy).
Pierwsze, co powinniśmy uczynić, to odnieść naszą codzienność do Boga: przez modlitwę, rozważane Słowo Boże i sakramenty. Zaobserwujemy wówczas to, co często nam umyka, czego często nie możemy sobie wyobrazić i do czego nie sięga nasze serce.
Modlitwa – stwarza okazję do przemilczenia…
W ciszy człowiek wyostrza zmysły, przez co również
życie staje się wyraźniejsze. Człowiek spogląda
„w siebie”, spogląda na własne życie i czyni ocenę, co
jest nieużyteczne, a co wymaga podkreślenia.
Słowo Boże – rozważanie Słowa Bożego pozwala
człowiekowi dostrzec możliwości, które daje nasze
życie, a które tak często gubimy właśnie z tego względu, że nie czynimy woli Bożej. Słowo Boże jest przepisem na nasze życie, jest sposobem, którym możemy posłużyć się do rozwiązania różnych spraw. Pomaga nam w ułożeniu wizji życia.
Sakramenty – to dzisiejsze wyobrażenie szczytu
góry, do którego zmierzamy. Zjednoczenie się, bliskie
przebywanie w obecności żywego Pana.
Po drugie musimy odnieść obraz góry do naszej
codzienności i spróbować najpierw wspiąć się na
szczyt. Wejście na szczyt wiąże się z większymi perspektywami, które możemy oglądać na górze. Dolina, w której przebywamy często jest miejscem,
w którym uśmierca się nasza nadzieja. To miejsce,
w którym panuje duch przeciętności i zniechęcenia.
Wejść na górę to wyrwać się z szarej codziennej monotonii. Przekroczyć próg beznadziejności i wkroczyć
w świat nowych możliwości. Kiedy pragniemy autentycznie spotkać się z Bogiem, musimy umiejętnie
zapraszać Go do naszej codzienności. Wspinanie się
na szczyt jest ciągłym pragnieniem przemienienia na-

szego „tu i teraz” na Boży wzór. Wejście na górę kojarzy nam się z wysiłkiem, jaki musimy włożyć, aby
móc dotrzeć na sam szczyt. Ten wysiłek to ciągłe korzystanie z żywej obecności Pana w modlitwie, Słowie, sakramentach. To ciągła próba skonfrontowania swojego życia z wolą Bożą.
Po trzecie, po tak wspaniałym doświadczeniu Miłości Boga, dokonującym się w spotkaniu z Nim, czeka nas kolejna próba – zejście z góry w naszą codzienność. Góra, zdobycie szczytu to przebywanie
w bliskim kontakcie z żywym Bogiem. Kiedy wyciągniemy owoce z tego spotkania, pozostaje nam
umiejętne przeniesienie tych owoców na rzeczywistość dnia codziennego. Musimy zejść z tej góry, by
móc przemienić nasze codzienne życie i wspiąć się
na kolejną, czekającą na nas, górę przemian. Życie
wiary, modlitwy, korzystanie z sakramentów (jeśli
są przeżywane autentycznie), musi przełożyć się na
życie codzienne, musi się unaocznić i mieć wydźwięk
w naszych czynach. Musimy stale podejmować trud
wypełnienia Bożego zamysłu. Musimy walczyć z obawami wkroczenia na kolejną górę przemienienia. Choć
niekiedy jest to dla nas trudne doświadczenie (wyrzeknięcia się spraw dla nas przyjemnych), podejmujemy kolejne kroki, oczyszczając się i prowadząc
życie tak, by w pełni było ono świadectwem woli Bożej.
Owocem naszego zejścia z góry do codzienności będzie podjęty autentyczny wysiłek przemiany na lepsze.
Skorzystajmy z tej szczególnej okazji. Bóg pragnie
być wciąż przy mnie i pomagać mi w podejmowaniu
kroków w przemianie mojego życia, każdej chwili,
każdej sprawy, która składa się na moją codzienność.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś mamy możliwość zyskać odpust Porcjunkuli, wyproszony przez świętego Franciszka z Asyżu, gdy objawił mu się Pan Jezus. Każdy, kto pobożnie nawiedzi dziś swój kościół parafialny, odmówi w
nim Ojcze nasz i Wierzę oraz przyjmie Komunię Świętą i pomodli się w intencjach wyznaczonych przez
papieża, ponadto nie jest przywiązany do jakiegokolwiek grzechu, zyskuje odpust zupełny.
2. Postarajmy odpowiedzieć na apel biskupów polskich, wzywających nas do trzeźwości i abstynencji
w sierpniu.
3. W czwartek obchodzić będziemy Święto Przemienienia Pańskiego. W naszej parafii jest to dzień
odpustu. Msze św. o godz. 7 00 , 9 00 , 11 00 i o 18 00
uroczysta suma odpustowa. Za pobożny udział we
Mszy św., przyjęcie Komunii Św. i spełnienie zwykłych warunków odpustu można zyskać w tym dniu
odpust zupełny. Serdecznie zapraszamy.
4. W tym tygodniu przypada:
• pierwszy czwartek miesiąca – dzien, w ktorym
modlimy się o powołania kapłanskie i zakonne;
• pierwszy piątek miesiąca – szczegolna okazja do
wynagradzania Sercu Jezusowemu za grzechy. Spowiedz od godz. 1700;
5. Już za tydzień wyruszy XXIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszy 9 sierpnia z Olkusza, a nasza grupa pilicko-ogrodzieniecka dołączy do niej 10 sierpnia podczas Mszy św. w Podzamczu w Skałce o godz.
830. Grupę poprowadzą ks. Michał Kocjan i ks. Piotr
Niedziela z Pilicy. Trwają zapisy. Wpisując się na
listę pielgrzymów prosimy dostarczyć dane osobowe: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania,
datę i miejsce urodzenia oraz PESEL. Osoby niepełnoletnie, idące bez rodziców, zobowiązane są przed-

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

stawić pisemną zgodę prawnych opiekunów na
udział dziecka w pielgrzymce (formularze dostępne
do pobrania w zakrystii). Koszt pielgrzymki wynosi
60 zł i zawierają się w nim: organizacja służb technicznych i porządkowych, opieka medyczna, ubezpieczenie, wyprawka pielgrzyma (modlitewnik śpiewnik, chusta, identyfikator) oraz trzy ciepłe posiłki na
koniec każdego dnia. Istnieje możliwość powrotu z
Częstochowy autokarem, którego koszt to dodatkowe 15 zł. Prosimy zaznaczyć przy zapisach, że chcemy skorzystać z autokarowego powrotu. W czwartek po wieczornej Mszy św. w kościele odbędzie się
przedpielgrzymkowe spotkanie informacyjno-organizacyjne. Prosimy wszystkich wybierających się na
pielgrzymkę o obecność. Gorąco zachęcamy do wyruszenia na pielgrzymi szlak. Zapisy można składać
w zakrystii.
6. Zapewne są pośród nas tacy, którzy bardzo
by chcieli iść na pielgrzymkę do Częstochowy, ale nie
mogą z powodu zdrowia, pracy lub różnych obowiązków. Dla takich osób wychodzimy z propozycją
podjęcia tzw. duchowego pielgrzymowania. Polega
ono na tym, iż duchowy pielgrzym otrzymuje to, co
każdy pieszy pielgrzym, tj. modlitewnik, chustę i identyfikator, ale nie idąc w marszu towarzyszy pozostałym duchowo modlitwą na odległość. Można złożyć
na kartce intencję, jaką chce się przedstawić Matce
Bożej, a pielgrzymi w drodze będą się modlić w tej
sprawie, jak również za samych duchowych pielgrzymów. Jest to nowa forma pielgrzymowania, która praktykowana jest od zeszłego roku i cieszy się zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy do duchowego
pielgrzymowania. Chętni mogą zgłaszać się w zakrystii.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

3 – 9 sierpnia 2015 r.

3 sierpnia – poniedziałek
700 + Stefan Miśkiewicz – od syna Jana z żoną.
1800 + Marianna Szczodry – od Barbary i Władysława Bernatek.
4 sierpnia – wtorek
700 + Stefan Miśkiewicz – od syna Henryka z żoną
i dziećmi.
1800 + Zdzisław Nowak – od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu.
5 sierpnia – środa
700 + Stefan Miśkiewicz – od Joanny i Adama Miśkiewicz z dziećmi.
1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
6 sierpnia – czwartek – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA
700 + Daniela, Czesław Trawińscy; Stefania, Franciszek Kuśmierscy.
900 + Józef Piątek; Aniela Pilarczyk.

1100 + Janina Masztalik – od córek w 4. r. śmierci.
1800 + Irena Wnuk – od swatowej Janiny Guzik
z Ryczówka.
7 sierpnia – piątek
700 + Stefan Miśkiewicz – od brata Mieczysława
z rodziną.
1800 Msza zbiorowa za zmarłych.
8 sierpnia – sobota
700 + Stefan Miśkiewicz – od syna Pawła z żoną i córką.
1800 + Andrzej Haśnik – od rodziny Bodziony i Krupa.
9 sierpnia – niedziela
700 + Władysław Kuźniak.
900 + Zofia, Józef Pomietło; Helena, Stefan Markiewicz.
1100 1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Szymona Szlachta w 1. r. urodzin.
2) W 1. r. ślubu.
1800 + Jan, Franciszka, Bartłomiej Czerwińscy.

W MINIONYM TYGODNIU

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęliśmy:
Julia Wiktoria Guzek;
Alicja Anna Rygalik;
Anna Maria Gibas;
Natan Filip Stąpel;
Magdalena Laura Pawlikowska;
Michał Tomasz Mieszczanek.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Łukasz Lubowicz – Monika Zięba
Marcin Dygas – Angelika Nitecka

