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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 Krl 4, 42-44; Ef 4, 1-6; J 6, 1-15

Jezus udał się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, zwanego
także Tyberiadzkim. A szedł za Nim wielki tłum ludzi, gdyż widziano znaki, których dokonywał, uzdrawiając chorych. Jezus
wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. Zbliżało się
właśnie żydowskie święto Paschy. Gdy Jezus popatrzył dookoła i zobaczył, że przybywa do Niego wielka rzesza ludzi,
zapytał Filipa: „Gdzie możemy kupić tyle chleba, aby ich nakarmić?”. Powiedział to, aby wystawić go na próbę, ponieważ
wiedział, co ma zrobić. Filip Mu odrzekł: „Chleba za dwieście
denarów nie wystarczy, aby każdemu dać tylko kawałek”. Wtedy odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona
Piotra: „Jest tutaj chłopiec, który ma pięć jęczmiennych chlebów i dwie ryby, ale cóż to jest dla tak wielu?”. Jezus polecił
im: „Każcie ludziom usiąść”. W miejscu tym rosło dużo trawy.
Usiedli więc, a liczba samych mężczyzn wynosiła około pięciu tysięcy. Jezus natomiast wziął chleby, odmówił modlitwę
dziękczynną, a następnie przekazał je siedzącym. Podobnie
postąpił z rybami; dał im tyle, ile tylko chcieli. Kiedy zaś nasycili się, powiedział uczniom: „Zbierzcie pozostałe resztki, aby
nic się nie zmarnowało”. Zebrali więc okruchy z pięciu chlebów jęczmiennych i napełnili dwanaście koszy tym, co pozostało po spożywających. Ludzie, którzy widzieli dokonany
przez Jezusa znak, zaczęli mówić: „On rzeczywiście jest tym

prorokiem, który miał przyjść na świat”. Jezus, wiedząc, że ludzie mają zamiar Go pochwycić i ustanowić królem, oddalił się
i sam udał się znowu na górę.
Ufność
„Zostaw ludzi w spokoju [...], nie staraj się otwierać im oczu. Gdybyś im otworzył oczy – cóż by zobaczyli? Własną nędzę! Niech
więc mają oczy zamknięte... I niech dalej śnią!” – mówi jeden
z bohaterów powieści Grek Zorba Nikosa Kazantzakisa. I po
chwili zastanowienia dodaje: „Chyba że, gdy otworzą oczy, pokażesz im lepszy świat niż ciemności, w których poruszają się
teraz… Pokażesz?”. Pokusa złożenia broni i rezygnacji jest dziś
mocna wśród chrześcijan wielu krajów Europy. Czy jesteśmy
w stanie przeciwstawić się współczesnej mentalności, która nauczyła się obywać bez Boga? Czy potrafimy pokazać lepszy świat
i dać nową nadzieję? Jezus, pytając Filipa, jak zdobyć tyle chleba, by nakarmić tłumy, wystawił uczniów na próbę. Wiedział, że
mają za mało pieniędzy i wymaga od nich tego, co po ludzku
niemożliwe. Jednak ta przyjęta z wiarą bezradność uczniów okazała się sposobnością do objawienia mocy Bożej.
Panie Jezu, wierzę w Twoją moc. Nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie ani zwątpić w Twoją miłość.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Wj 16, 2-4. 12-15; Ef 4, 17. 20-24; J 6, 24-35

Gdy ludzie zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa
ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum
w poszukiwaniu Jezusa. A gdy Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, zapytali: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”. Jezus im
odpowiedział: „Uroczyście zapewniam was: Szukacie Mnie
nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście
się chleba do syta. Zabiegajcie nie o taki pokarm, który ulega zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne,

a który da wam Syn Człowieczy. Na Nim bowiem Bóg Ojciec
wycisnął swoją pieczęć”. Zapytali Go więc: „Co mamy czynić,
abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Wtedy Jezus oświadczył im:
„Na tym właśnie polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego,
którego On posłał”. Oni jednak zapytali: „Jaki znak uczynisz,
abyśmy go zobaczyli i mogli Ci uwierzyć? Czego dokonasz?
Nasi przodkowie karmili się na pustyni manną, jak napisano:
«Dał im do spożycia chleb z nieba»”. Jezus im odrzekł: „Uroczy-

ście zapewniam was: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba.
Prawdziwy chleb z nieba daje wam mój Ojciec. Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie”. Poprosili
Go więc: „Panie, dawaj nam stale tego chleba”. Jezus oznajmił
im wówczas: „To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto
przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie
wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia”.
Czego szukasz, kogo pragniesz?
„Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego,
że najedliście się chleba do syta” (J 6,26) – wyrzut Jezusa skierowany do ludzi, którzy dopiero co byli świadkami cudownego rozmnożenia chleba, warto potraktować poważnie, kiedy doświad-

cza się pokusy instrumentalnego traktowania spraw Bożych.
Można szukać Jezusa nie dla Niego samego, ale dla osiągnięcia
doczesnych korzyści. Można też garnąć się do Kościoła, nie pragnąc spotkać w nim Boga. Jest to częsta pokusa. Tymczasem
Chrystus, objawiając moc i udzielając obficie swoich łask, pragnie, by naszą odpowiedzią na nie była wiara. Dlatego prosząc
Go o zdrowie ciała, pomyśl o zdrowiu swej duszy, modląc się
o pomyślność w interesach, zatroszcz się, by dobra materialne
nie przysłoniły ci duchowych skarbów.
Dobry Jezu, oczyść moje serce z nieuporządkowanych
pragnień. Oby Duch Święty sprawił, bym kierował się
w swoim postępowaniu miłością i wiarą.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
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Żydzi oburzali się na Niego, że powiedział: „Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba”. I pytali: „Czy to nie jest Jezus, syn
Józefa? Czyż nie znamy Jego ojca matki? Jakim więc prawem
mówi teraz: «Zstąpiłem z nieba»?”. Wtedy Jezus im odparł:
„Przestańcie się oburzać między sobą! Nikt nie może przyjść
do Mnie, jeśli go nie przyciągnie mój Ojciec, który Mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przecież Prorocy
zapisali: «Wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto posłuchał
Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do Mnie. I nie dlatego,
że zobaczył Ojca. Ojca bowiem zobaczył tylko Ten, kto pochodzi od Boga. Uroczyście zapewniam was: Ten, kto wierzy, ma
życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli
na pustyni mannę, ale pomarli. To jest natomiast chleb, który
zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek
będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

On czeka na mnie
„Gdy przechodzicie koło kościoła, wstąpcie, by pozdrowić Pana.
Czy przeszlibyście obok drzwi przyjaciela, nie mówiąc mu
„<dzień dobry>?” – zachęcał swoich parafian św. Jan Vianney.
Chrystus, Chleb żywy, który zstąpił z nieba, który jest pokarmem
nieśmiertelności i życia wiecznego, jest ukryty w tabernakulum.
Tam czeka, byśmy Go odwiedzali i przedstawiali Mu nasze prośby. „Patrzcie, jaki jest dobry! Dostosowuje się do naszej słabości.
Gdyby ukazał się nam w całej swojej chwale, nie odważylibyśmy
się zbliżyć do Niego. Pragnie, byśmy mieli szczęście znaleźć Go
zawsze wtedy, gdy chcemy Go szukać” – mówił Proboszcz z Ars.
Panie, uwielbiam Cię w moim sercu. Dziękuję Ci, że mimo
mojej słabości zawsze jesteś blisko Mnie. Bądź pochwalony w Przenajświętszym Sakramencie, teraz i zawsze, i na
wieki wieków. Amen.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Prz 9, 1-6; Ef 5, 15-20; J 6, 51-58

Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb,
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata”. Wtedy Żydzi zaczęli się sprzeczać między sobą,
pytając: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?”. Jezus więc oświadczył: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie
będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi,
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało
i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu
ostatecznym. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja
krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije
moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. Podobnie jak Mnie
posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również
ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie. To jest właśnie
chleb, który zstąpił z nieba; inny od tego, jaki jedli przodkowie
i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Cud Eucharystii
Uczestnicząc we Mszy św., mamy do czynienia z żywym Chrystusem. W świętych postaciach białego opłatka i wina jest obecny
prawdziwy Bóg. Jeśli będziemy o tym pamiętali, rozwijając w sobie świadomość tajemnicy tego, czym jest Eucharystia, to łatwiej
nam będzie przezwyciężyć pojawiającą się rutynę i przyzwyczajenie. Podczas Mszy św. dokonuje się na naszych oczach największy cud, jaki tylko można sobie wyobrazić - cud obecności Boga.
„To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba” (J 6,58) - mówi Jezus,
a podczas każdej Mszy św. daje nam możliwość karmienia się
Nim.
Chryste, Ty powiedziałeś: „Kto spożywa moje ciało i pije
moją krew, ma życie wieczne” (J 6,54). Dozwól mi jak najczęściej uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, którą dla
mnie przygotowałeś.

Sanktuaria Europy

Niemcy – Francja – Włochy
TERMIN: 17-26.09.2018
PROPONOWANY PROGRAM:
DZIEŃ I: 17.09.2018
Wyjazd godz. 3:00. Przejazd do Kolonii, zwiedzanie: Katedra, Starówka. Następnie przejazd do Kevelaer. Zakwaterowanie, spacer po okolicy. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ II: 18.09.2018
Śniadanie. Zwiedzanie Kevelaer: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Następnie przejazd do
Banneux: Sanktuarium Maryjne. Obiadokolacja. Nocleg pod Paryżem.
DZIEŃ III: 19.09.2018
Śniadanie. Przejazd do Paryża, zwiedzanie Paryża: St. Chapelle, katedra Notre Dame, wieża Eiffla, Trocadero, Łuk
Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac de la Concorde. Obiadokolacja. Nocleg pod Paryżem.
DZIEŃ IV: 20.09.2018
Śniadanie. Następnie przejazd do Mont Saint Michel, zwiedzanie: na małej wyspie wybudowano sanktuarium
ku czci św. Michała Archanioła. Obiadokolacja. Nocleg okolice Nantes.
DZIEŃ V: 21.09.2018
Śniadanie. Przejazd do La Rochelle, zwiedzanie: miasto słynie z pięknej starówki i portu. Stary Port został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wśród budowli wyróżniają się: wieża Tour de La Chaine, renesansowy ratusz, wieża świętego Mikołaja oraz katedra św. Ludwika. Następnie przejazd do Bordeaux, zwiedzanie:
Place de la Bourse, kościół St-Eulalie, średniowieczny kościół St-Seurin, bramy miejskie. Obiadokolacja. Nocleg
w Lourdes.
DZIEŃ VI: 22.09.2018
Śniadanie. Zwiedzanie Lourdes: Grota Objawień, Bazylika niepokalanego Poczęcia, Bazyliki Różańca Świętego.
O godz. 15:00 udział w procesji z Błogosławieństwem chorych. Obiadokolacja. Nocleg w Lourdes.
DZIEŃ VII: 23.09.2018
Śniadanie. Przejazd do Carcassonne, zwiedzanie: katedra Saint Michel, kaplica jezuitów, zamek Saint-Martin-de-Poursan. Następnie przejazd do Awinion, zwiedzanie: Pałac Papieski, XIII-wieczna romańska katedra Notre
Dame des Doms z kaplicami z XIV-XV wieku i freskami Simone Martiniego. W katedrze znajdują się grobowce
papieży Jana XXII i Benedykta XII., Mury obronne z XII i XIV w., XII-wieczny most nad Rodanem zwany Pont
Saint-Bénézet. Obiadokolacja. Nocleg w Awinion.
DZIEŃ VIII: 24.09.2018
Śniadanie. Następnie przejazd do La Salette, zwiedzanie, Msza św. Czas na indywidualną modlitwę. Obiadokolacja. Nocleg okolice Turynu.
DZIEŃ IX: 25.09.2018
Śniadanie. Przejazd do Mediolanu, zwiedzanie: Ratusz, Katedra, Bazylika św. Wawrzyńca, Pizza Cordusio. Nocny
przejazd do domu.
DZIEŃ X: 26.09.2018
Przyjazd do Polski.
ZAPEWNIAMY:
• Przejazd autokarem lux
• 8 noclegów
• 8 śniadań
• 8 obiadokolacji
• Opieka pilota/ przewodnika
• Ubezpieczenie KL i NNW

CENA:
2290,00
PLN/

os

Na bilety wstępu i realizację programu należy ze sobą zabrać około 80 euro/os
Biuro Podróży „Abraksas”, ul. Stawowa 3/2, 40-095 Katowice
tel./fax: 032 2068562/02, 501771782, nasz email: info.abraksas@interia.pl

Święto Przemienienia Pańskiego
Święto Przemienienia Pańskiego zwane także epifanią lub
teofanią obchodzi Kościół katolicki 6 sierpnia. Liturgia tego
dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które
Chrystus objawił swoje bóstwo.
Czytany w liturgii ewangeliczny opis Przemienienia Pańskiego pełen jest znaczeń symbolicznych: góra, światło i obłok
są w Biblii charakterystyczne dla
objawień Boga. „Jezus wziął ze
sobą Piotra, Jakuba i brata jego
Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił
się wobec nich” (Mt 17,1). Twarz
Jezusa zajaśniała jak słońce, szata
była biała jak światło, ukazali się
też Mojżesz i Eliasz, a z obłoku
dobiegł głos Boga.
Są oni świadkami, którzy potwierdzają widzenie Apostołów
i wskazują, że całe objawienie
prowadzi do Jezusa. Dodatkowym i niepodważalnym uwierzytelnieniem jest głos Ojca, który mówi: „To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”
(Mt 17,5).
Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę Apostołów
oraz przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały objawionej przez Jezusa
dochodzi się przez cierpienie i śmierć. Tak jak każda teofania

(czyli objawienie bóstwa) Przemienienie Pańskie budzi fascynację i zachwyt, ale zarazem lęk,
dlatego św. Piotr powiedział najpierw: „dobrze, że tu jesteśmy”,
a w chwilę później uczniowie
„upadli na twarz i bardzo się zlękli”. W religioznawstwie mówi się,
że Bóg jest „mysterium fascinosum et tremendum”, czyli tajemnicą fascynującą i przerażającą.
W chrześcijaństwie wschodnim święto Przemienienia obchodzone było już w V wieku. Do
dziś zajmuje ono w liturgicznym
kalendarzu
chrześcijańskiego
Wschodu jedno z najważniejszych miejsc. Przemienienie jest
też bardzo częstym motywem
ikonografii wschodniej.
Na
Zachodzie
pierwsze
wzmianki o tym święcie pochodzą z VII i VIII wieku. Bardziej
upowszechniło się ono w okresie
wypraw krzyżowych, kiedy bardzo popularne były pielgrzymki do Ziemi Świętej, w tym także na Górę Tabor, uznawaną za
górę przemienienia.
W 1457 r. papież Kalikst III, jako wyraz wdzięczności za
zwycięstwo nad Turkami odniesione 6 sierpnia 1456 r. pod
Belgradem, wprowadził je do liturgii całego Kościoła katolickiego. W 1964 r. Górę Tabor odwiedził papież Paweł VI, który
jako pielgrzym przemierzał Ziemię Świętą.
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WIARA I PATRIOTYZM
Zabory – czas wybijania się na wolność
(Katecheza VIII)
W opracowaniu „Dzieje Kościoła w Polsce” znajdujemy takie oto słowa odnoszące się do zaangażowania duchowieństwa polskiego w działalność patriotyczną w czasie zaborów:
„Na nowo ujawniła się swoistość polskiej świadomości narodowej ściśle zespolonej ze świadomością religijną”.
Trzy rozbiory Polski w 1772, 1793 i 1795r. stały się punktem
zwrotnym dla Polaków. Było nim doświadczenie klęski narodu
i końca własnego państwa. Jego znakiem zdawały się być słowa Tadeusza Kościuszki, które miał wykrzyczeć w przegranej
bitwie pod Maciejowicami: „Finis Poloniae”, tzn. „Koniec Polski”.
Jednakże ten sam Kościuszko w 1800 r. napisał – jak podaje historyk pod pseudonimem – broszurę pt. „Czy Polacy
mogą się wybić na niepodległość?”. Nakłaniał w niej do walki o wolność i radził, by Polacy liczyli w tym tylko na własne
siły. Oto ów punkt zwrotny: od doświadczenia klęski do mobilizacji. Rozpoczął się czas oporu i walki ogarniającej przez
123 lata wszelkie dziedziny życia społecznego, politycznego,

gospodarczego i duchowego.
Ks. Piotr Wawrzyniak – jeden z bohaterów tej – jak nazwał
ją Andrzej Twerdochlib „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” ujął ten wyjątkowy wymiar walki o Polskę w słowach:
„zwykle we wszystkich społeczeństwach troska o rzeczy materialne należy do świeckich, a rzeczy duchowe do kapłanów.
Tylko w Polsce musi ksiądz zajmować się jednym i drugim”.
Wiara i patriotyzm dla wielu naszych rodaków stawały się
jednością. A walka nakazem sumienia. Dotyczyła ona:
1) ochrony języka i kultury także religijnej, zachowujących
odrębność narodową i budujących poczucie wspólnoty;
2) budowy siły ekonomicznej Polaków, by nie musieli być
niewolnikami zaborców;
3) działalności politycznej i zbrojnej;
4) odnowy moralnej jednostek i narodu.
Przywołajmy, choć pokrótce tę walkę, w której duchowni
nie tylko brali udział, ale nią kierowali.

W zaborze austriackim działał ks. Stanisław Stojałowski,
wydawca czasopism: „Wieniec” i „Pszczółka”, budzących świadomość narodową chłopów. Organizował również domy ludowe. W zaborze pruskim powstało Towarzystwo Czytelni
Ludowych tworzące sieć bibliotek wiejskich. Aktywnie działali w nim duchowni. Pod koniec XIX wieku liczba bibliotek
w Wielkopolsce i na Śląsku przekroczyła 1000. Oferowały
książki o tematyce wychowawczej, religijnej i narodowej.
Podtrzymywały świadomość patriotyczną. Wielkie znaczenie
w walce o kulturę miały również – zdawać by się mogło mało
istotne – śpiewniki i modlitewniki wydawane w języku polskim. W Wielkopolsce wydawał je abp Dunin, na Śląsku księża
Ficek i Szafranek. Jak zauważają historycy, były to „cenne modlitewniki, ale i elementarze języka polskiego”.
Z inicjatywy Ewarysta Estkowskiego powstało Towarzystwo Pedagogiczne Polskie rozwijające poziom naukowy
i moralny nauczycieli, łączące ze sobą szkołę i Kościół. Ciekawa była wizja jego założyciela – jakże mocno osadzona
w tematyce naszych katechez. Pisał: „Potrzebę swoistego połączenia szkoły z Kościołem uznajemy i przewidujemy, jakim
upadkiem groziłoby (…) naszemu narodowi (…) rozerwanie
bratniej zgody pomiędzy tymi dwiema instytucjami”.
Ten wspólny wysiłek duchownych i świeckich nie tylko
ocalił tożsamość narodową młodych pokoleń, ale ją rozwijał,
dając dzieciom młodym wiedzę, patriotyzm i zakorzenienie
w wierze.
Walka o wolność wymagała ekonomicznej siły. Tutaj duchowni również odegrali wielką rolę. Ksiądz Stojałowski organizował w Galicji kółka rolnicze i sklepy wiejskie, ożywiając wymianę gospodarczą. Do I Wojny Światowej powstało
ich ok.2100. W 1890 r. założył Ludowe Towarzystwo Zakupu
i Ochrony Ziemi. Powstały także kasy zapomogowo – pożyczkowe zwane kasami Stefczyka. Na początku XX wieku na ok.
1000 takich kas 522 było kierowanych przez księży polskich.
Czymś zaś zupełnie wyjątkowym na skalę europejską była
gospodarcza walka Polaków w zaborze pruskim. Na tym terenie organizowano na chrześcijańskich zasadach kółka rolnicze uczące efektywnego gospodarowania i obywatelskiej
świadomości. Podobne cele przyświecały powstającym z kolei w miastach Towarzystwom Przemysłowym.
Ksiądz Augustyn Szamarzewski w 1871 r. założył Związek
Spółek Zarobkowych, a w 1872 r. powstał Bank Ludowy, którego kierownictwo objął Ks. Piotr Wawrzyniak. Dzięki jego zaangażowaniu liczba spółek wzrosła od 1894 do 1910 r. z 79 do
265, a aktywa finansowe do blisko 300 mln marek, co stanowiło istotną alternatywę dla niemieckich instytucji finansowych
i było źródłem taniego kredytu dla polskich przedsiębiorców
i rolników, chroniącym ich przed ruiną oraz wykupem przez
niemiecką Komisję Kolonizacyjną. Ksiądz Wawrzyniak zakładał również spółki parcelacyjne wykupujące ziemię z rąk Polaków zagrożoną przejęciem przez Niemców. Tworzył spółki
rolno-handlowe oferujące tanie środki produkcji i pewność
zbytu płodów rolnych.
W Prusach Zachodnich podobną działalność prowadził ks.
Feliks Bolt uznany za „twórcę polskiego stanu średniego na
Pomorzu”.
W tych działaniach w konkretny sposób objawiła się jedność wiary i patriotyzmu. Bez wielkich ludzi Kościoła tamtego
czasu nie byłoby gospodarczego fundamentu dla działalności

oświatowej i politycznej. Warto o tym pamiętać w 100-lecie
odzyskania niepodległości.
To zaangażowanie duchowieństwa sięgało jednak dalej.
Animowano działalność społeczną. Jej znakiem było podpisanie przez biskupów polskich 25 I 1831 roku aktu detronizacji
Mikołaja I – cara Rosji. Ale nie tylko.
W 1893 roku pod wpływem ks. Stojałowskiego powstało
Stronnictwo Chłopskie, a w 1896 roku w środowisku robotniczym – Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe. W Królestwie
Polskim działał z kolei ks. Piotr Ściegienny. Założył on organizację duchownych i młodzieży. W 1844 roku został zesłany
na Syberię. Zaś ks. Piotr Wawrzyniak był aktywnym członkiem Koła Polskiego w Sejmie Pruskim i wspierał Polonię
w Berlinie.
Ta działalność polityczna i konspiracyjna nie wyczerpywała jednak aktywności Polaków. Brali udział w walce. Być może
zatarły nam się daty różnego rodzaju powstań: 1794, 1830,
1848, 1863? Ale te daty zapisane są krwią naszych rodaków,
w tym duchownych.
Jeden z autorów „Dziejów Kościoła w Polsce” tak opisuje
konsekwencje tego faktu: „Walka zbrojna o niepodległość
uzyskała sankcję religijną”. W tym przypadku udział duchownych polegał na niesieniu pomocy materialnej, organizowaniu oddziałów zbrojnych, przekazywaniu informacji. Wielu kapłanów pełniło funkcje kapelanów i sanitariuszy w oddziałach
powstańczych. W powstaniu listopadowym było ich ponad
300. Kilku z nich otrzymało Virtuti Militari. Ich symbolem jest
ks. Adam Loga, który zginął w bitwie pod Szawłami. Oto świadectwo jego towarzyszy broni:
„Na czele szwadronu stał mąż poważny… w czarnej sutannie, ze stułą na szyi, a na piersiach ze szkaplerzem. W lewym
jego ręku krzyż….z ust jego takie słowa >> bracia za wiarę,
Ojczyznę, za Boga i wolność<<”.
Z kolei w powstaniu styczniowym brało udział ok. 120 duchownych. Byli kapłanami i sanitariuszami. Pełnili także funkcje w rządzie narodowym. Poległo ich lub zginęło w egzekucjach 22, 26 skazano na zesłanie. Gdy abp Szczęsny Feliński
zaprotestował przeciwko powieszeniu i pozostawieniu zwłok
na szubienicy kapelana powstańców Ojca Agrypina Konarskiego został zesłany na Syberię z wyrokiem 20 lat.
Według ks. prof. Jana Kracika za udział w powstaniu skazano 466 księży, z czego ok. 30 ukarano śmiercią, a kilkuset zesłano. Ich zaangażowanie historyk podsumowuje: „To jeszcze
silniej scaliło wartości wyznaniowe i narodowe”.
Wiara i patriotyzm kolejny raz stały się jednością.
I była jeszcze jedna płaszczyzna tego patriotycznego, a zarazem duchowego zmagania.
Płaszczyzna życia moralnego, na której toczyła się walka
najważniejsza, walka o trzeźwość całego narodu i każdego
z osobna. Wiemy, że do dziś jest to słabość naszego społeczeństwa, którą wrogowie, także zaborcy, umiejętnie wykorzystywali. Dlatego też walka z pijaństwem stała się zadaniem
patriotycznym. Zaczęto, bowiem dostrzegać, że tylko człowiek silny duchem, nie ulegający różnego rodzaju zniewoleniom może doprowadzić do odrodzenia Polski.
W każdym z zaborów pojawili się ludzie Kościoła animujący ruch trzeźwościowy. W Prusach był to ks. Alojzy Ficek, który
założył Towarzystwo Wstrzemięźliwości i Trzeźwości na Górnym Śląsku. W 1844 r. liczyło ono 185 tys. członków. Podobne

organizacje powstały w Wielkopolsce i na Pomorzu. W Galicji
działał ks. Józef Wojtarowicz i ks. Bronisław Markiewicz. W Królestwie Polskim w zaborze rosyjskim środowisko abstynencie
rodziło się w klasztorze w Zakroczmiu. Wspierali go Ojciec
Koźmiński i abp Szczęsny Feliński. Ta działalność przyniosła
błogosławione efekty. W 1914 r. ilość wypitego alkoholu na
1 statystycznego mieszkańca spadła o połowę w stosunku
do połowy XIX wieku. Warto przy tym zauważyć, że data odzyskania niepodległości 11 XI to święto św. Marcina, patrona
abstynentów. Dlatego wielu Polaków moment odrodzenia
Polski odczytywało, jako dar Boga za pracę na rzecz trzeźwości. Ksiądz Bronisław Markiewicz ujął to nawet – być może proroczo – w słowach: „Albo Polska będzie trzeźwa, albo jej nie
będzie wcale”.
Warto byśmy, jako ludzie wierzący i Polacy zabrali ze sobą
te słowa wciąż – niestety – aktualne. I dobrze, że wielu o nich
pamięta. Grupy AA spotykające się w parafiach także naszej
diecezji są tego pięknym znakiem.

123 lata walki na płaszczyźnie kultury, ekonomii, polityki
i ducha przyniosły efekt. Polska zyskała wolność. Wiara i patriotyzm zwyciężyły.
Czego nas może nauczyć ta katecheza? Odpowiedź jest
ukryta w medialnej, politycznej współczesnej rzeczywistości.
Często można w niej usłyszeć zarzut o tzw. „mieszaniu się Kościoła do polityki”. Pomyślmy, co by się stało, gdyby w czasie
zaborów Kościół „nie mieszał się do polityki” rozumianej, jako
troska o dobro wspólne narodu?. Dziś Polska jest wolna również dzięki temu zaangażowaniu.
Polećmy tę wolną Polskę Maryi:
„O Maryjo, któraś tyle razy naród nasz od prześladowców
i nieprzyjaciół wiary broniła, czuwaj nad nami, byśmy wytrwali
u stóp krzyża i nigdy od Chrystusa się nie oddalali…
Broń naszą Ojczyznę swą Najświętszą Opieką i bądź Matką
wiernym dzieciom tej ziemi, błagamy, czcząc i wielbiąc twe Imię
Najświętsze, Królowo Korony Polskiej. Amen”.
Opracował ks. Włodzimierz Machura

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Mija połowa wakacji. Rozpoczyna się sierpień, miesiąc,
w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej
wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to
i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali
się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu.
2. W okresie wakacji, w tygodniu jest jedna Msza św. o godz.
18.00; okazja do spowiedzi 15 min. przed Mszą św. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku pół godziny
po Mszy św. (od godz. 18.30 do 19.00). Msze św. w niedziele:
godz. 9.00, 12.00 i 18.00; w okresie wakacji nie ma Mszy św.
o godz. 10.30; Msza św. w sobotę o godz. 18.00 jest liturgią
niedzielną.
3. W środę, 1 sierpnia, przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie
modlitwy za naszą umiłowaną ojczyznę, za tych, którzy za jej
wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.
4. W czwartek, 2 sierpnia, przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej i związany z nim odpust Porcjunkuli. Jest to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby
każdy, kto w tym dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu, to znaczy: przyjmie Komunię św. oraz
wzbudzi pragnienie uwolnienia się od wszystkich grzechów
i pomodli się w intencjach Ojca Świętego, otrzyma odpust zupełny. Kościół można nawiedzić już w środę wieczorem. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych
za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze
przez nas nienaprawione. Odpust w sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej z Diecezjalną
Pielgrzymką Kobiet do sanktuarium Ziemi Zagłębiowskiej.
Suma odpustowa o godz. 11.00.
5. Pierwszy czwartek miesiąca, 2 sierpnia, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji modlimy się
o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. o godz.
18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i ado-

racja do godz. 21.00, zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim.
6. W pierwszy piątek miesiąca, 3 sierpnia, pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 17.30. Prosimy też zgłaszać chorych,
których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem w pierwszy piątek miesiąca.
7. W pierwszą sobotę miesiąca, 4 sierpnia, dzień poświęcony
Najświętszemu Sercu Maryi.
8. W niedzielę, 5 sierpnia, pierwsza niedziela miesiąca, po
Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
9. W środę, 8 sierpnia, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Katedralnej w Sosnowcu.
10. W czasie wakacji sakrament chrztu będzie udzielany w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
W czwartą niedzielę miesiąca, Msza św. o godz. 12.00 z błogosławieństwem dzieci na roczek. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
11. Figurę Matki Bożej Fatimskiej w bloku Morcinka 8. kl. IX,
przyjęło 20 rodzin, w ich intencji będzie Msza św. w niedzielę, 18 listopada o godz. 9.00. W wakacje wiele rodzin jest nie
obecnych, dlatego nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej
będzie kontynuowane po wakacjach. W tym czasie figura będzie w kościele, gdyby rodzina chciała przyjąć teraz figurę to
prosimy o zgłoszenie się do duszpasterzy.
12. Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii
św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej zaprasza, we wtorek, 14
sierpnia, na pielgrzymkę do Centrum św. Maksymiliana Kolbe
w Harmężach k/Oświęcimia na uroczystości upamiętniające
77. rocznicę męczeńskiej śmierci Św. Maksymiliana. Wyjazd
z ul. Bema o godz. 6.20. Powrót ok. godz. 16.00. Koszt: 25 zł.
13. W środę, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już w V wieku obchodzono w Kościele
święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. W Polsce ta uroczystość znana jest i obchodzona, jako święto Matki Bożej
Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwia-

tów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione podczas
świątecznych Mszy świętych.
14. Naszą modlitewną pamięcią obejmujemy, 15 sierpnia,
także doniosłe wydarzenie w naszej narodowej historii: tak
zwany Cud nad Wisłą, kiedy to nasze wojska oparły się przeważającej sile wojsk bolszewickich w 1920 roku. „Cud nad Wisłą” uważa się za zwrotny punkt w historii XX-wiecznej Europy,
gdyż powstrzymał „czerwoną inwazję” na Zachód i pozwolił uniknąć kolejnego rozbioru Polski. Czy to nie jest kolejny
dowód na to, że nasza Królowa pamięta o swoim narodzie?
Pamiętamy też o polskich żołnierzach, którzy dbają o nasze
bezpieczeństwo, starają się wprowadzać pokój tam, gdzie go
brakuje – w tym dniu mają swoje święto.
15. W czwartek, 16 sierpnia, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
16. W trzecią niedzielę miesiąca, 19 sierpnia, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele. Bóg
zapłać.
17. Dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne, odbędą się
w niedzielę, 19 sierpnia 2018r. w Ogrodzieńcu. Zgłaszanie
wieńców od godz.13.45. przed Sanktuarium Matki Boskiej
Skałkowej w Podzamczu. O godz. 14.30 wystawienie i ocena wieńców dożynkowych /z elementami patriotycznymi/.
Dziękczynna Msza Święta za zbiory pod przewodnictwem
Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka odprawiona zostanie o godz. 15.00
w Sanktuarium. O godz. 16.10 przejście korowodu dożynkowego na teren Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu.
Drugą część uroczystości będzie stanowił tradycyjny obrzęd
dożynkowy zorganizowany przez Powiat Zawierciański, Gminę Ogrodzieniec przy współpracy Diecezji Sosnowieckiej. Wydarzeniu przyświecać będą występy i imprezy towarzyszące.
Gwiazdą wieczoru będzie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.
18. W środę, 22 sierpnia, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami.
19. Zapraszamy parafian do udziału w Zagłębiowskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 23-25 sierpnia, „Wiara i patriotyzm” – to hasło XXVII pieszej pielgrzymki z Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii. Jest to dobra
okazja do przeżycia rekolekcji w drodze. Pielgrzymowanie ma
charakter pokutny oraz może być formą modlitwy wstawienniczej za innych. Pielgrzymka rozpocznie się w czwartek, 23
sierpnia, Mszą św. o godz. 7.00 w par. Nawiedzenia NMP w Będzinie na „Syberce”.
20. W czwartek, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Również w naszym narodzie nie brakuje osób, które były prześladowane za swoje
poglądy, a nawet oddały swoje życie za prawdę. Najlepszym
współczesnym przykładem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Aby
ofiara ich cierpienia zrodziła zbawienne dla naszej Ojczyzny
owoce, będziemy prosili Chrystusa Króla oraz Jego Matkę.
21. W niedzielę, 26 sierpnia, ponownie oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie. Nasze serca, modlitwy i myśli podążają na Jasną Górę, do stóp naszej Matki Częstochowskiej, gdzie
dziękujemy Jej za „przedziwną pomoc i obronę”. Święty Jan
Paweł II ciągle nam przypominał: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego

zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. W częstochowskiej ikonie od wieków czcimy Maryję, jako Matkę
i Królową. Jej kopie znajdują się w wielu katedrach, bazylikach
i sanktuariach na całym świecie i – miejmy nadzieję – w każdym katolickim polskim domu. Pani Częstochowska towarzyszy nam przez całe życie. Wpatrujmy się w Jej matczyne oblicze, „pamiętajmy i czuwajmy” przez dobre, pokorne i wierne
Panu Bogu życie w naszej trudnej codzienności.
22. Akcja Katolicka z naszej parafii zaprasza wszystkich parafian do pomocy dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących, organizując zbiórkę przyborów szkolnych.
23. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy życzymy udanego
wypoczynku.
24. Ogłoszenia duszpasterskie a także intencje mszalne można sprawdzić na stronie internetowej naszej parafii:
www.nmp-kp.pl.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• We wtorek, 31 lipca, św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel zakonu jezuitów;
• W środę, 1 sierpnia, św. Alfons Maria Liguori (1696-1787),
włoski kapłan, założyciel zgromadzenia redemptorystów;
• W sobotę, 4 sierpnia, św. Jan Maria Vianney (1786-1859),
francuski kapłan, gorliwy spowiednik, patron proboszczów;
• W środę, 8 sierpnia, św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański
kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów;
• W czwartek, 9 sierpnia, św. Teresa Benedykta od Krzyża –
Edyta Stein (1891-1942), nawrócona filozof żydowska, karmelitanka, zamordowana w Auschwitz, patronka Europy;
• W piątek, 10 sierpnia, św. Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich, męczennik;
• W sobotę, 11 sierpnia, św. Klara (1193-1253), Włoszka, naśladowczyni św. Franciszka z Asyżu, założycielka zakonu klarysek;
• We wtorek, 14 sierpnia, św. Maksymilian Maria Kolbe (18941941), polski franciszkanin, apostoł Niepokalanej, męczennik
w Auschwitz;
• W piątek, 17 sierpnia, św. Jacek (ok. 1200-1258), jeden
z pierwszych polskich dominikanów, misjonarz na Rusi;
• W poniedziałek, 20 sierpnia, św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi;
• We wtorek, 21 sierpnia, św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie;
• W środę, 22 sierpnia, Najświętsza Maryja Panna, Królowa
nieba i ziemi;
• W piątek, 24 sierpnia, św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek
Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
ŚLUBY: lipiec 2018
1. Marcin Korczyński i Katarzyna Casimir
ZMARLI: lipiec 2018
1. Maria Biel
2. Ryszard Dyrcz
3. Irmina Ferdzyn
4. Stanisław Firmanty

5 INTENCJE MSZALNE

XVII Niedziela Zwykła 29.07.
9.00. 1) † Tadeusza Wilka; Jana, Kazimierę Perczak
		 2) † Tytusa Szlompka w rocznicę śmierci
12.00. † Stanisławę Kiepura, od chrześniaka Mariusza Hrapka
			 z żoną i córką
18.00. † Annę, Stanisława, Władysława, Stanisława, Tadeusza
			 Lenart; Wiesława Wojtyło
Poniedziałek 30.07.
18.00. † Adama Pobłockiego, od sąsiadów
Wtorek 31.07. Św. Ignacego z Loyoli
18.00. † Walerię Pyrzowską, od sąsiadów
Środa 01.08. Św. Alfonsa Marii Liguoriego
18.00. 1) † Annę Skowron w 1. r. śmierci i syna Adolfa
		 2) † Stanisława Góralczyka w 3. r. śmierci, od żony
			 i córek z rodzinami
Czwartek 02.08.
18.00. 1) † Marię Leszczyńską w 1. r. śmierci
		 2) † Marię Biel, od męża i córek
Piątek 03.08.
18.00 † Joannę Nowak, od sąsiada z bloku nr 7
Sobota 04.08. Św. Jana Marii Vianneya
18.00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
!
XVIII Niedziela Zwykła 05.08.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
12.00. † Helenę Jasik w 4. r. śmierci, od męża i dzieci
18.00.		 W intencji ojczyzny
Poniedziałek 06.08. Święto Przemienienia Pańskiego
18.00. † Isławę Konieczną, od mieszkańców
			 z ul. Tysiąclecia 6. kl. I
Wtorek 07.08.
18.00. † Sławomira Kiernożyckiego, od sąsiadów
Środa 08.08. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Katedralnej w Sosnowcu
18.00.		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimiery
			 Marczewskiej z okazji urodzin
Czwartek 09.08. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
18.00. † Zenonę Bryła, od kolegów syna z firmy Batim
Piątek 10.08. Święto św. Wawrzyńca
18.00. † Marię Szewczyk w 3. r. śmierci, od mamy i siostry
Sobota 11.08. Św. Klary
18.00.		 W podziękowaniu za wstrzemięźliwość od alkoholu
			 syna Ireneusza oraz o dalszą opiekę nad nim wraz
			 z prośbą o nawrócenie do wiary, od mamy
!
XIX Niedziela Zwykła 12.08.
9.00. † Janusza Szlęk i zmarłych z rodziny Szlęk; Anielę,
			 Stanisława Kusarek
12.00.		 Za parafian
18.00. † Arkadiusza Górskiego, od Henryka z żoną i rodziną
Poniedziałek 13.08.
18.00. † Bogusława Widawskiego w 4. r. śmierci, od żony,
			 mamy, córki i zięcia

Wtorek 14.08. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
17.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Renaty i Piotra
			 Głodzińskich w 25. r. ślubu
18.00. † Halinę Fijałkowską; Adama Gębczyńskiego;
			 Weronikę Lis; Zenona Bartosińskiego
Środa 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
9.00. † Kazimierę w 22. r. śmierci, Władysława w 10. r.
			 śmierci Karwalskich
12.00. † Kazimierza Sadłoń w 20. r. śmierci, od żony z rodziną
18.00. † Adama w 5. r. śmierci, Czesława Grudzień
Czwartek 16.08.
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz
			 w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie
			 i zakonne, od Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
Piątek 17.08. Św. Jacka
18.00. † Teresę Kamińską, od męża i synów
Sobota 18.08.
18.00. † Józefa Gronieckiego w 10. r. śmierci; Helenę,
			 Franciszka, Stefanię Staniec; Barbarę Kubicką
!
XX Niedziela Zwykła 19.08.
9.00. † Michała Nawrot w 21. r. śmierci
12.00.		 Chrzty: Maja Kwiatkowska, Mikołaj Bomba
18.00. † Jana Kryze w 1. r. śmierci
Poniedziałek 20.08. Św. Bernarda
18.00. † Helenę Krakowińską w 1. r. śmierci
Wtorek 21.08. Św. Piusa X
18.00. † Władysławę, Wacława Kozerów, od córki z rodziną
Środa 22.08. Najświętszej Maryi Panny Królowej
18.00. † Henrykę Caban
Czwartek 23.08.
18.00. † Janusza Wańskiego w 8. r. śmierci
Piątek 24.08. Święto św. Bartłomieja
18.00. † Zofię, Edwarda Wziętal, od Kwaśniaków
Sobota 25.08.
18.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Sylwii i Adama
			 Sołościuk w 10. r. ślubu, od rodziców i siostry Oli
			 z rodziną
!
XXI Niedziela Zwykła 26.08. Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej
9.00. † Otylię w 3. r. śmierci, Jana, Wacława Kucypera
12.00.		 Roczki:
18.00. † Alfreda Marczewskiego w 6. r. śmierci
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