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26 sierpnia

Święto NMP Częstochowskiej;

27 sierpnia

Wspomnienie św. Moniki, matki św. Augustyna;

28 sierpnia

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora
Kościoła;

29 sierpnia

Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli:
«Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie
uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty
jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego».
Mt 16, 13-16
Każdy człowiek jest tajemnicą. Życie ujawnia cząstka po cząstce, kim jest i jaki jest. W oparciu o konkretne zachowania tworzymy sobie obraz kogoś.
Jedni nas zachwycają inni odpychają.
Taką tajemnicą jesteśmy także my dla osób, z którymi obcujemy. Widzą nasze zalety i wady, mocne
i słabe strony. Człowiek jest tajemnicą której poznawanie wymaga wiele czasu i zawsze proces ten pozostanie niedokończony.
Historia odnotowała wiele wybitnych postaci, które zapisały się chlubnymi dokonaniami. Różne społeczności są dumne ze swych znamienitych przodków. Jednak bez wątpienia Mistrz z Nazaretu był
naprawdę wyjątkowy i jedyny w dziejach ludzkości.
On jest punktem odniesienia dla wszystkiego, co
istnieje. Każdy człowiek, chcąc nie chcąc, musi na

swój sposób ustosunkować się do Jezusa. Odnieść
się do Niego własnym umysłem i życiem. Od tego,
kim jest dla mnie Jezus, zależy tak naprawdę, kim ja
jestem.
Dziś jesteśmy mądrzejsi o wypowiedź apostoła
Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Możemy ją za nim powtarzać, ale nie jest istotne powtarzanie kolejnej regułki, która nic nie zmienia. Musimy sami przeżyć prawdę o Jezusie, napełnić Nim
siebie, każdy czyn i każdą myśl, aby przez odmienione nasze życie inni mogli dostrzec działającego
w nas Mesjasza i rozpoznawać Go. Aby objawiały
się przez nas nie tylko ciało i krew, lecz Ojciec, który jest w niebie.
Jezus w przytoczonym fragmencie Ewangelii zadaje apostołom ważne pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy za kogo Mnie uważacie? Ale ostatecznie sam także przynosi zaskakującą odpowiedź. Odpowiada Piotrowi na włączenie
się przez niego w działanie Ojca. Jezus nie mógł
przejść obojętnie obok człowieka, który otworzył się
na łaskę. Upewnia go o błogosławieństwie płynącym
z duchowej współpracy ze Stwórcą i o licznych dobrodziejstwach z tego płynących. Piotrowa wypowiedź jest powodem spontanicznej reakcji Mesjasza.

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII
Część 25

Słowo św. Jana Chrzciciela i Setnika

W

każdej Mszy świętej bierze udział dwóch
bohaterów ewangelicznych, a mianowicie św. Jan Chrzciciel i Setnik z Kafarnaum. Ich bowiem wyznania stanowią bezpośrednie
przygotowanie do Komunii świętej.
Chrzciciel słowami: „Oto Baranek Boży, który
gładzi grzechy świata” wskazał Jezusa tłumom,
a zwłaszcza uczniom: Janowi i Andrzejowi, którzy
w tym momencie opuścili dotychczasowego Mistrza
i poszli za Chrystusem. Słowa te zostały wprowadzone do świętej Uczty dlatego, że przypominają jej
ofiarny charakter. Św. Jan Chrzciciel nazwał Jezusa
Barankiem Bożym gładzącym grzechy świata, a przez
to jasno utożsamił Go z żertwą ofiarną, składaną
w Starym Testamencie na ołtarzu. Żydzi w czasie
Paschy spożywali ofiarowanego Bogu baranka. Msza
święta to Pascha Nowego Testamentu, w której
miejsce baranka zajął Jezus, Baranek Boży.
Do słów św. Jana Chrzciciela dodano werset
Apokalipsy: „błogosławieni, którzy zostali wezwani
na Ucztę Baranka”, by uświadomić zebranym uczestnikom świętej Uczty, że należą do grona wybranych, do których uśmiechnął się los szczęścia. To
połączenie słów św. Jana z wersetem Apokalipsy
stanowi szczególnego rodzaju zaproszenie lecz niech
rodzą własne słowa wiary i pokory. Przygotowanie
bowiem do zjednoczenia do spożywania Ciała i Krwi
Baranka Bożego, zaproszenie do wzięcia pełnego
udziału w Uczcie Ofiarnej.
Dla współczesnych pokoleń religijna symbolika
baranka jest już nieczytelna. Jedynie ludzie rozczytani w Piśmie Świętym rozumieją ten biblijny słownik. Trudno nawet znaleźć jakieś sensowne przejście z tego terenu na teren człowieka współczesnego. W naszej mentalności jest prawie nie do przyjęcia, by można wielbić Boga i oddawać Mu cześć
zabijaniem i patroszeniem jagniąt. Podobnie trudno
pojąć, że Bóg zapraszał ludzi na ucztę, by spożywali
baranka pieczonego na ogniu. Stąd też niełatwo

dzisiejszemu człowiekowi wytłumaczyć ten tekst, by
stał się dla niego w pełni zrozumiały.
Łatwiej natomiast wyjaśnić słowa Setnika, pogańskiego legionisty, który prosił Chrystusa o uzdrowienie swego sługi, a gdy Ten się zbliżał do jego
domu, oświadczył: „Panie, nie jestem godzien, abyś
wszedł pod dach mój, ale rzeknij tylko słowo,
a będzie uzdrowiony sługa mój”. Jest to przepiękne
wyznanie wiary w skuteczność słowa Bożego, a równocześnie wyznanie pokory, która pamięta, kim jest
człowiek wobec Chrystusa. Kościół wprowadzając
słowa Setnika jako bezpośrednie przygotowanie przed
komunią świętą pragnie przypomnieć zebranym na
Uczcie Eucharystycznej gościom, kim są wobec Gospodarza. Te słowa bowiem pozwalają odkryć, kto
jest ubogacony i przez kogo.
Byłoby pięknie, gdyby serca zebranych na świętej
Uczcie ludzi wymówiły te słowa w tym samym duchu, w jakim wymawiał je Setnik. Istnieje jednak
wielka różnica między sercem, które rodzi takie słowa, a sercem, które je powtarza. Nawet puste serce
może powtarzać wspaniałe, ale cudze słowa. Bóg
zawsze czeka na słowo własne, na słowo zrodzone
przez serce. Tylko wtedy słucha tego, co człowiek
mówi, gdy ten waży słowa w sercu swoim. Magnetofon też potrafi pięknie powtarzać wzniosłe słowa,
ale przecież on się nigdy nie modli. Niech nasze
serca nie będą magnetofonami powtarzającymi słowa Setnika, lecz niech rodzą własne słowa wiary
i pokory. Przygotowanie bowiem do zjednoczenia
z Bogiem dokonuje się przez pogłębienie zawierzenia
Chrystusowi.

Historia jasnogórskiego wizerunku Czarnej Madonny

W

śród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów.
Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.
Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus
Lucas depinxit propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz).
Cytowany dokument pochodzi z I poł. XV w. Być
może został przepisany z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany
przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz
Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę
ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz
podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką czcią. W czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika
Węgierskiego na Rusi obraz ukryto w zamku w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę Władysław
Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał obraz i przywiózł do
Częstochowy.
Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby to
rzeczywiście św. Łukasz Ewangelista był autorem
cudownego wizerunku, gdyż badania szacują powstanie obrazu na wiek VII. Mimo wszystko jest to
jeden z najstarszych na świecie wizerunków Matki
Bożej. Analiza obrazu wykazuje duże podobieństwo
do obrazów, jakie mnisi bazyliańscy malowali na
Krecie. W tym wypadku obraz mógłby pochodzić
z X w. Stąd mógł znaleźć się w Konstantynopolu.
Po sprowadzeniu obrazu do Częstochowy bardzo szybko zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi,
którzy dzięki modlitwie do Maryi doznawali wielu
łask. Z czasem zaczęli tu przynosić swoje wota.
Przyciągnęły one złodziei. Na Wielkanoc 1430 r.
dwaj panowie polscy i książę ruski dokonali napaści
na Jasną Górę. Dla zatarcia śladów posłużyli się
bandami husyckimi, grasującymi na Śląsku. W tym
czasie klasztor słynął już z powodu cudownych łask
otrzymywanych dzięki modlitwie do Maryi przedstawionej w wizerunku jasnogórskim. Napastnicy
sądzili, że w klasztorze są zatem jakieś wielkie bogactwa i skarby, bo ściągały do niego rzesze pielgrzymów na święta maryjne. Kiedy okazało się, że
wyposażenie klasztoru jest dość skromne – ukradli
naczynia i sprzęty liturgiczne, kielichy, krzyże i ozdoby. Odarli także cudowny obraz ze złota i klej-

notów, którymi przyozdobili go pobożni pielgrzymi. Wreszcie przecięli twarz Maryi cięciem szabli.
Na prośbę paulinów król Władysław Jagiełło pozwolił zabrać zniszczony i zbeszczeszczony przez
rabusiów obraz do Krakowa i powierzył jego odnowienie – na własny koszt – nadwornym malarzom.
Przypuszcza się, że pochodzili oni z Rusi i specjalizowali się w sztuce bizantyjskiej. Usiłowali oni
naprawić obraz i przywrócić go do stanu pierwotnego. Kładli jednak farby nową techniką (tempera),
czego stare malowidło nie przyjmowało. Nie znali
bowiem dawnej techniki enkaustycznej, stosowanej
w obrazach starochrześcijańskich i bizantyjskich,
którą wykonano pierwotny wizerunek. W tej sytuacji albo zrobiono najpierw wierną kopię obrazu
poprzedniego, albo powielono jedną z już istniejących kopii. Prace trwały długo, być może nawet dwa
lata. To świadczy, z jak wielkim pietyzmem go malowano. Dla zaakcentowania wierności dla pierwowzoru artyści pozostawili nawet ślady ran, zadanych
Matce Bożej na obrazie pierwotnym. Zachowali również te same deski, na których namalowano pierwowzór, chociaż kosztowało ich to wiele dodatkowego trudu.
Zmieniono natomiast ozdoby szat. Lilie andegaweńskie na płaszczu Maryi nawiązują zbyt wyraźnie
do herbu andegaweńskiego króla Węgier Ludwika.
Prawdopodobnie dodano także do rąk Dzieciątka
książkę. Do dziś pozostały na obrazie jedynie ślady
napaści z 1430 r. – są nimi dwa równoległe ślady
cięcia miecza na policzku Maryi, przecięte trzecim
na linii nosa, oraz kilka podobnych, choć znacznie
mniejszych cięć na szyi (dwa widoczne wyraźniej,
cztery pozostałe słabiej).
Księgi klasztoru częstochowskiego potwierdzają
niezwykłe fakty, związane z cudownym obrazem.
Zapisywano je skrzętnie w osobnej księdze łask.
Najstarszy zachowany opis cudownego uzdrowienia
pochodzi z roku 1402. O sławie jasnogórskiego obrazu świadczy również to, że już w owych czasach
sporządzano jego kopie.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. We wtorek przypada Święto Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej – imieniny naszej Królowej. Pamiętajmy, aby w tym dniu szczególnie dziękować Bogu za dar tej najlepszej z Matek. Msze św.
w naszym kościele będą o godz. 700 i 1800. O godz.
1700 zapraszamy na Mszę św. w Sanktuarium na
Skałce.
2. Przed nami ostatni tydzień miesiąca trzeźwości,
a zarazem ostatnie dni urlopów i wakacji. Od 1
września dzieci i młodzież wrócą do szkoły. Przypominamy, że Nauka religii jest organizowana
w przedszkolach i szkołach na życzenie rodziców,
bądź pełnoletnich uczniów według zasad określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 kwietnia
1992 r. Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska
znowelizowała jednak wspomniane Rozporządzenie
wprowadzając istotną zmianę: od 1 września 2014 r.
będzie obowiązywać zasada wyrażenia życzenia

w formie oświadczenia pisemnego. Dotyczy to
rodziców dzieci, które rozpoczynają od 01.09.2014 r.
naukę w przedszkolach, pójdą do I kl. szkoły podstawowej, I kl. gimnazjum i I kl. szkoły ponadgimnazjalnej. Możliwość złożenia takiej deklaracji
powinna zapewnić szkoła, gdyż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym to dyrektor szkoły odpowiada za organizację lekcji religii na terenie swojej
placówki.
3. W związku Dekretem Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka W sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji informujemy, że wszystkie dzieci,
które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych będą
przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec
klasy trzeciej w roku 2017. Oznacza to, że w roku
2016 Pierwszej Komunii Świętej nie będzie.
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

25 – 31 sierpnia 2014 r.

25 sierpień – poniedziałek
700
+ Maria Danuta Molenda – od rodziny Sulej.
1800 + Adela, Roman Królik; Andrzej Klekner.
26 sierpień – wtorek
700
+ Maria Danuta Molenda – od syna z rodziną.
00
18
+ Tadeusz Ciołczyński – od rodziny Derda i Chyra.
27 sierpień – środa
700
+ Maria Danuta Molenda – od rodziny Cupiał.
00
18
Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
28 sierpień – czwartek
700
+ Tadeusz Ciołczyński – od rodziny Biedak i Chrześnicy z rodziną.
00
18
+ Maria Danuta Molenda – od Józefy Jasińskiej z rodziną.
29 sierpień – piątek
700
+ Maria Danuta Molenda – od Lidii i Henryka Antonik z dziećmi.
00
18
Msza zbiorowa za zmarłych.
30 sierpień – sobota
700
+ Maria Danuta Molenda – od bratowej Władysławy.
1800 + Władysława (w 3. r. śmierci) i Ryszard Wacowscy.
31 sierpień – niedziela
700
+ Władysław Ignaś (w 20. r. śmierci), Helena, Maria, Stanisław Wierzbiccy.
900
+ Bolesław Kołodziej.
00
11
+ Helena Matraszek – w 1. r. śmierci – od chrześnicy Agnieszki z rodziną.
1800 rezerwacja

W MINIONYM TYGODNIU

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński zawarli:

Karol Stąpel, lat 28, zam. w Ogrodzieńcu
Patrycja Imiołek, lat 24, zam. w Ogrodzieńcu

Mariusz Włodarczyk – Angelika Gołuchowska
Mateusz Banyś – Paulina Królik

