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Wiara i Życie 
 

Nr 247 Lipiec 2020 

Miesięcznik Parafii Św. Małgorzaty 

w Bielsku-Białej Kamienicy 

 
 

 

„Odpocznijcie nieco ..." 
 

W lipcu rozpoczyna się okres wakacji i urlopów. Pan Jezus mówi – 
„Odpocznijcie nieco...” Odpoczynek nie może być jednak bezczynnością, 
gdyż bezczynność męczy. Popatrzmy na świat, a zobaczymy, że wszystko, co 
istnieje, jest dobre i piękne. Kiedy zauważymy, jak Bóg wyrzeźbił kwiaty 
i pomalował łąkę wieloma kolorami, to będziemy wołać ze św. Franciszkiem 
„wysławiony bądź, o Panie mój, za wszystko, co stworzyłeś nam'". Ten żywy, 
realny świat jest piękniejszy od telewizyjnego obrazu. 

Tak, trzeba nam z Bogiem żyć, z Bogiem pracować, z Bogiem 
odpoczywać.  Poeta Jan Kasprowicz pisał: 

„Ta jedna licha drzewina, nie trzeba dębów tysięcy, z szeptem się ku mnie 
przygina, jest Bóg i czego ci więcej". 

Zobaczmy, że świat jest piękny i to czytanie świata niech będzie 
poznawaniem mocy, mądrości i dobroci Boga. To powinno nas zachwycić 
i prowadzić do uwielbienia Stwórcy. Nawet zdeptane źdźbło trawy podnosi się 
i znów ufnie patrzy w niebo. Wszystko jest pełne Boga - i słońce, i świtanie, 
i burza, i tęcza, i skała, i głębia. 

Wielki Boże, który znasz bieg gwiazd i słońca, uwielbiamy Cię, 
wysławiamy Cię, dziękujemy Ci, bo znasz tajemnice naszych serc i mówisz 
nam – „Odpocznijcie nieco..." 

Alicja 
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Ewangelia (Mt 11, 25-30) 

 
Jezus cichy i pokornego serca 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 
słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». 

 
Rozpoczął się czas wakacji letnich. Wielu udaje się na urlopy, aby 

odpocząć. Może warto zastanowić się nad tym, jak powinien wyglądać 
prawdziwy odpoczynek? Jak wykorzystać ten czas, aby naprawdę wypocząć 
i nabrać sił? 

 
Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię”. Wielu rozumie odpoczynek jako: „nie robienie 
nic”. U niektórych osób jest to również wolne od Pana Boga. Czy to jest dobry 
sposób na odpoczynek? Z pewnością nie. Tylko Pan Bóg może nas pokrzepić. 
Warto, abyśmy odkryli, iż Jezus chce nam pomóc także w czasie urlopu. Warto 
więc wykorzystać ten czas na spotkanie z Nim poprze dobra lekturę, czy 
modlitwę. Poprzez odkrywanie tajemniczej obecności Boga w pięknie 
stworzonego świata. A może wykorzystać czas na lekturę Pisma Świętego. 
Możliwości jest bardzo wiele, a i czasu przecież więcej. 

 
Św. Jan Paweł II już kiedy był małym chłopcem odkrył piękno górskich 

wycieczek i pielgrzymek do Sanktuariów znajdujących się w pobliżu 
Wadowic. Z ojcem i bratem Edmundem wychodził w góry, choćby na pobliski 
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Leskowiec. Potem była Szyndzielnia i Klimczok oraz Tatry. Kiedy został 
księdzem, potem biskupem, a nawet Papieżem nie porzucił tych wędrówek 
górskich, bo wiedział doskonale jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa 
odpoczynek. Oglądając stare fotografie przedstawiającego młodego Karola 
Wojtyłę, czy później już papieża, widzimy go na nich często z brewiarzem 
w ręku lub zanurzonego na modlitwie. On zawsze łączył wypoczynek 
z modlitwą, jak wspominają świadkowie wspólnych wakacyjnych wypraw. 

 
Spróbujmy w tym roku połączyć wypoczynek z modlitwą. A odkryjemy 

Jezusa, przy którym możemy prawdziwie odpocząć, który nas pokrzepi i doda 
sił. Wyruszymy więc w tą piękną drogę. 
 
Ks. Damian Koryciński 
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Odpust parafialny ku czci św. Małgorzaty 

 

W dniu 12 lipca br. będziemy obchodzić odpust parafialny ku czci św. 
Małgorzaty, naszej patronki. 

Odpust parafialny to imieniny całej parafii. Współcześnie to uroczystość 
specyficzna dla Kościoła katolickiego w Polsce, poza granicami kraju 
praktycznie niespotykana. Odpusty parafialne kojarzą się z wydarzeniem 
religijnym – sumą odpustową, przystrojeniem kościoła, procesją, ale także 
z otoczką w postaci festynów, kramów z zabawkami i słodyczami. Przez te 
„dodatki” zatraca się nieco sens duchowy odpustu. 

W ten dzień w szczególny sposób wspomina się patrona parafii, 
przypominając jego życiorys, a także zyskując odpust za jego przyczyną.  

Święta Małgorzata żyła na przełomie III i IV wieku w Antiochii 
Pizydyjskiej. Jej imię tłumaczy się jako perła; jest jedną z czternastu świętych 
wspomożycieli. Według zachowanego podania św. Małgorzata była córką 
pogańskiego kapłana, lecz została nawrócona na chrześcijaństwo przez swoją 
opiekunkę, która zajmowała się nią po śmierci matki. W tym czasie zakochał 
się w niej rzymski namiestnik, którego Małgorzata nie chciała poślubić, 
odpowiadając że jej serce należy do Chrystusa. Była w związku z tym 
więziona, torturowana, a w końcu ścięta około roku 303-305.  

W średniowieczu jej kult był bardzo rozpowszechniony. Przyjął się 
wizerunek św. Małgorzaty poskramiającej smoka. Mimo że nie należała do 
królewskiego rodu, jest często przedstawiana z koroną na głowie, co ma 
podkreślić jej szlacheckie pochodzenie. Zazwyczaj w ręku trzyma palmę jako 
symbol męczeństwa. 

Odpust parafialny to święto wspólnoty wiernych tworzących daną parafię. 
To szczególny czas łaski i Bożego Miłosierdzia. To dzień, w którym wierzący 
ma sposobność w konkretny sposób doświadczyć działania łaski Bożej. 

Święta Małgorzato, Patronko nasza, módl się za nami! 

 Andrzej F. 
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Lipiec – miesiąc poświęcony kontemplacji  
Najdroższej Krwi Chrystusa 

 

Wielce tedy odpowiednią i zbawienną rzeczą jest oddawanie czci Boskiej 
Kielichowi z Krwią Nowego i Wiecznego Przymierza, szczególnie wtedy, 
kiedy ten kielich, podczas Mszy świętej, podniesiony jest w górę oraz w czasie 
przyjmowania tej Krwi w Komunii świętej, bo ta Krew przecież nierozdzielnie 
złączona jest z Jego Ciałem. Wtedy złączeni z kapłanem celebransem wierni 
mogą z całą szczerością w duszy powtarzać te słowa, które on wypowiada 
w chwili przyjmowania Komunii świętej: "Przyjmę kielich zbawienia 
i wzywać będę Imienia Pańskiego..." "Krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
niechaj strzeże duszy mojej na żywot wieczny. Amen". W ten sposób wierni, 
ilekroć tylko godnie do Komunii świętej przystępować będą, otrzymają 
obfitsze owoce odkupienia, zmartwychwstania i życia wiecznego, jakie 
ofiarowana Krew Chrystusowa "przez Ducha Świętego" (Hebr 9,14) 
przysparza całemu rodzajowi ludzkiemu. A posileni Ciałem i Krwią Chrystusa, 
staną się oni uczestnikami tej Boskiej mocy, która zrodziła całe szeregi 
męczenników. Ta moc sprawi, że wierni Chrystusowi łatwiej będą znosić trudy 
życia codziennego a nawet, gdy zajdzie tego potrzeba, złożą swe życie 
w ofierze, w obronie cnoty chrześcijańskiej i sprawy Królestwa Bożego. Tym 
żarem miłości zapaleni, powtarzać będą za św. Janem Chryzostomem te słowa, 
które on, miłością owiany, w swych pismach pozostawił: "Od tego stołu 
odchodzimy, jakoby lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując, 
kto to jest naszą Głowa i jak wielką miłość nam okazał... Ta Krew godnie 
przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów 
sprowadza... Ta Krew przelana cały świat obmywa... To jest ta cena świata; to 
jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił... To rozważanie nasze 
namiętności uśmierza... Dokąd że tedy będziemy do rzeczy doczesnych 
przywiązani? Kiedyż się obudzimy? Jak długo troskę o nasze zbawienie 
zaniedbywać będziemy? Rozpamiętujmy tedy te dobra, których nam Pan 
udzielić raczył, bądźmy Mu za to wdzięczni, chwałę Mu oddający nie tylko 
przez samą wiarę, ale przez uczynki" (Homilia do św. Jana XLVI: Migne PG 
L1X, 260 - 261). 

Jan XXIII – z Listu Apostolskiego "Inde a primis" o rozszerzaniu 
nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystus 
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OCZEKUJĄC NOWEGO  NIEBA  I  NOWEJ  ZIEMI 
 

List  świętego Piotra Apostoła (2P 3,12-15a,17-18 ) 

Najmilsi! 

Oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który 
sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. 
Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których 
będzie mieszkała sprawiedliwość. 

Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez 
plamy i skazy, w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. 

Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście  
dając się uwieść błędom tych, którzy, którzy nie szanują praw Bożych, własnej 
stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana 
naszego i zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz jak i do 
dnia wieczności. Amen. 

Refleksja 

Kiedy zabieram się do pisania tego rozważania, nie wiem, jak rozwinie 
się do końca scenariusz z tzw. „chińskim wirusem”. W najgorszym razie może 
się zdarzyć, że  nie będzie nikogo, kto mógłby je  przeczytać. Okaże się wtedy, 
że zapowiedź dnia Bożego z powyższego listu św. Piotra została zrealizowana. 
Ale jeśli się tak jeszcze nie stało, to musimy sobie bardzo mocno 
uświadomić, że zbliża się chwila, gdy dzień Boży przyjdzie. 

W obecnej chwili z coraz większym niepokojem obserwuje się reakcje 
ludzi na informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa. Zdumieniem może 
napawać fakt, że reakcją na te wieści nie jest zbliżanie się do Boga, ale 
przeciwnie – ucieczka od Niego. Zamykanie świątyń i ograniczenia 
uczestnictwa wiernych uniemożliwiały przyjmowanie Ciała Pańskiego, co 
świadczy o tym, jak nasza wiara jest daleka od postawy prezentowanej we 
fragmencie Drugiego listu św. Piotra. Jest to postawa pełna ufności Bogu 
i oczekiwania na koniec tego świata, a początek nowego, w którym „będzie 
mieszkała sprawiedliwość” i w którym ukaże się chwała i moc Pana. Będzie 
to świat, o który codziennie wołamy w modlitwie pańskiej; „przyjdź królestwo 
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Twoje”. Musimy sobie zadać pytanie o to, czy słowa, które w tej modlitwie 
każdego dnia wypowiadamy, wypływają z wiary, czy też są tylko pustą 
formułką. Czy przygotowuję się do tej chwili, starając być „bez plamy i skazy 
w pokoju”? Tylko trwając w Bogu i uciekając się do Niego, znajdziemy siłę 
i ufność na czas  oczekiwania dnia Pańskiego. 

                 Waldemar   

 

Wyzwól mnie, Panie 
 

Wyzwól mnie, Panie, 
z dbałości o pozory. 

Przebacz mi, że się zbytnio troszczę 
o zewnętrzny efekt, 

o wrażenie, jakie wywieram na innych, 
o to, co o mnie myślą i mówią. 

Przebacz, że próbuję się do nich upodobnić 
zapominając o byciu sobą; 
że zazdroszczę im talentów 

zaniedbując w ten sposób swoje. 
Przebacz mi czas stracony na to, 

aby udawać kogoś ważnego; 
czas zmarnowany na to, 

aby stać się "osobistością". 
Spraw, Panie, 

abym wreszcie otworzył się w pełni 
na moich braci. 

Wówczas, Ty, wraz z nimi, 
będziesz mógł przyjść do mnie, 

jak do swego przyjaciela. 
I uczynisz mnie 

tym człowiekiem, 
którego umiłowałeś w swoich marzeniach. 

I będę, Ojcze, Twoim synem, 
i bratem moich braci.  
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Ku rozwadze! 

Pan Bóg mówi do ciebie! 

 

Nie martwcie się o życie, co będziecie jeść, ani też o ciało, 

w co macie się przyodziać. (Łk12,22) 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym 

położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 

Chrystusie względem was. (1 Tes 5,16-18) 

Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę 

się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie 

zbawieniem! (Iz 12,2) 

Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie 

narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz 

nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, 

który narodził się z Ducha. (J3, 7-8) 

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5,22-

23) 

     wybrała Alicja  
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Całe moje życie było jednym Wielkim Piątkiem 
 
Zwieńczenie paschalnej drogi Prymasa Tysiąclecia stanowił wybór 

kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z największym wzruszeniem 
i w poczuciu historyczności wydarzeń, jakie się rozgrywały, przeżywał 
w czerwcu 1979 roku pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. Na 
Jasnej Górze Ojciec Święty powiedział: „Kochany Księże Prymasie! 
Wprowadziłeś, Ty niestrudzony Sługo Ludu Bożego, Ty niestrudzony, 
niezmordowany Miłośniku i Służebniku Pani Jasnogórskiej, wprowadziłeś 
w program swojego prymasowskiego pasterzowania – odwiedziny Papieża 
w Polsce. Księże Prymasie! Pozwól mi tylko to jedno jeszcze powiedzieć, że 
Ci się spełnia – i ja za to Bogu dziękuję – że Ci się spełnia ten punkt Twego 
odważnego, bohaterskiego programu duszpasterzowania w Polsce i w świecie 
współczesnym”.  

Na krótko przed swoją śmiercią kardynał Stefan Wyszyński 
wypowiedział znamienne słowa: „Całe moje życie było jednym Wielkim 
Piątkiem”. Nie ma w nich żalu ani skargi, lecz pokorny osąd wszystkiego, co 
przeżył, dokonany w perspektywie Paschy Chrystusa. Prymas Tysiąclecia dał 
świadectwo świętości, która staje się udziałem najbardziej dojrzałych 
chrześcijan. Przemieniają oni świat nie przez rewolucję i widowiskowe 
poczynania, lecz stałą i trudną pracę nad sobą oraz miłość, która wydaje 
błogosławione owoce w ich życiu, sprzyjając szerzeniu i przyjmowaniu 
Ewangelii.  

W liście na uroczystości pogrzebowe Prymasa Tysiąclecia Jan Paweł II, 
sam będąc w ciężkim stanie po zamachu na życie, napisał: „[…] Podejmijcie 
to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym 
On, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry Pasterz, wycisnął trwałe, 
niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością 
pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny 
zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. 
Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród. Każdy na swój sposób tak, jak 
Bóg i własne sumienie mu wskazuje”.  

 
źródło- https://prymaswyszynski.pl/materialy-duszpasterskie 
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Święta Olga- księżna 

 
Wraz ze świętym Benedyktem opatem - patronem Europy, obchodzimy 

11. lipca wspomnienie świętej Olgi, pierwszej świętej Rusi, której postać 
postaram się przybliżyć w tym artykule. Stanowi ona niejako ogniwo między 
Rusią pogańską a chrześcijańską. Nic więc dziwnego, że dotąd doznaje 
w swojej ojczyźnie wielkiej czci. Dość też wcześnie pojawiły się jej żywoty. 
Pierwszy datuje się na rok 1078. Bywa nazywana także Olgą Mądrą. 

Święta żyła w czasach, gdy Skandynawowie w swoich podbojach 
docierali aż na Ruś. W Nowogrodzie Wielkim oraz w Kijowie nad Dnieprem 
i jego dopływami, już w wieku IX założyli pierwsze państ,wo Rurykowiczów.   

Święta Olga urodziła się około 890 roku w Wybuti koło Pskowa. Około 
roku 903 została wydana za księcia z rodu Rurykowiczów, Igora (+945). Kiedy 
małżonek padł na polu walki, Olga objęła rządy jako regentka za małoletniego 
syna Świętosława, który miał wówczas 3 lata. Była w nich wymagająca 
i twarda. Tłumiła bezwzględnie powstałe bunty. Miała zmysł administracyjny 
i położyła wielkie zasługi dla stabilizacji Wielkiego Księstwa Kijowskiego. 
Lud chwalił ja jako panią mądrą (stąd jej przydomek) i miłosierną. Około 955 
roku Olga przyjęła chrzest święty od misjonarzy z Konstantynopola, z którym 
nawiązała żywy kontakt. Odwiedziła osobiście stolicę wschodniego cesarstwa, 
gdzie była witana bardzo uroczyście przez cesarza Konstantyna Porfirogeneta 
(957). By jednak nie wiązać się tylko z samym Konstantynopolem, nawiązała 
łączność także z cesarstwem zachodniorzymskim, prosząc cesarza Ottona 
o przysłanie na Ruś kapłanów łacińskich. Przysłał on benedyktyna z Trewiru 
jako biskupa misyjnego. Z wolna chrześcijaństwo obejmowało całą Ruś. 
Kiedy więc za rządów św. Włodzimierza Wielkiego (1015) metropolita  
Hilarion będzie wysławiał księcia jako dobroczyńcę Kościoła na Rusi, nie 
omieszka wspomnieć również o św. Oldze. 

Gdy syn Olgi objął tron kijowski, Święta oddała się modlitwie i uczynkom 
miłosierdzia. Szczególnie bolała nad tym, że jej syn Świętosław powrócił do 
pogaństwa. Błagała o jego nawrócenie. Wystawiła kościoły Świętej Trójcy 
w Pskowie i św. Zofii w Kijowie. Rozstała się z ziemią w 969 w wieku około  
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80 lat. Ostatnie lata jej życia były jednym 
pasmem udręki. Musiała patrzeć bezradna na 
powrót pogaństwa. Wtedy to został 
zamordowany także biskup łaciński (961). 

Święty Włodzimierz przeniósł ciało Olgi do 
ufundowanego przez nią kościoła św. Zofii. 
W roku 1574 synod biskupów ruskich 
zatwierdził urzędowo kult św. Olgi. Relikwie 
świętej zaginęły jednak w wieku XVIII. 

Przykład tej świętej uczy nas, że świętość jest 
dostępna dla każdego z nas, bez względu na stan 
społeczny.  

Paniom mającym to rzadkie u nas imię życzę 
wytrwałości w wierze, którą miała Święta, oraz 
błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia. 

         Marian 

 

 

 
Promienie miłości Bożej 

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, 
napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem 
mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe moje życie 
promieniowało Twoim życiem. Aby każda dusza, do której się zbliżam, 
mogła odczuwać Twoją obecność we mnie. Aby patrząc na mnie, nie 
widziała mnie, ale Ciebie we mnie. Pozostań we mnie. Dzięki temu będę 
jaśnieć Twoim blaskiem i będę mogła stać się światłem dla innych.  

Matka Teresa z Kalkuty 
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Co zrobić, by usłyszeć głos Boga? 

Rozpoznać wolę Bożą, zrozumieć Jego plan na moje życie… Wydaje 
się to niemożliwe, a przecież Bóg mówi. Trzeba tylko nauczyć się 
rozróżniać Jego głos wśród życiowego zgiełku. 

Chwilami może się wydawać, że hałas stał się naszym współczesnym 
bożkiem. Człowiek nie wierzy już w to, co widzi. Nic go już nie dziwi. I to nie 
złoty cielec robi na nim wrażenie. Bóstwa widzialne zastąpił raczej bóstwami 
słyszalnymi. Nie może obejść się bez hałasu. To jego narkotyk, potrzeba, 
konieczność. Uwielbia hałas. Hałas wypełnia jego wewnętrzny świat 
i zamieszkuje jego duszę. Zajmuje jego umysł. Działa w jego ciele. Co by 
zrobił bez tak dobrze sobie znanego hałasu? 

Jednak hałas jest zazdrosnym bóstwem, pustoszy wszystko na swojej 
drodze. Obraca się przeciwko tym, którzy nie mogą się bez niego obejść. Staje 
się przekleństwem stworzonym przez niegodziwość ludzką i doprowadza do 
szaleństwa. Zażywany w dużych dawkach, jest strasznym narzędziem tortur. 
Niepostrzeżenie wszczepiony, staje się nieodłącznym towarzyszem każdej 
chwili życia. Tym, bez czego nie da się żyć. Trzeba więc czasem odnaleźć na 
nowo smak ciszy, a więc i sens ciszy, bo tam, gdzie rządzi hałas, nie ma Boga. 

Bóg jest słowem ciszy 

„Bóg jest obecny w ciszy” – mówi stare przysłowie, które nic nie straciło 
na znaczeniu. Bóg nie powtórzył już głośnej teofanii z góry Synaj, pełnej 
błyskawic i grzmotów. Pamiętamy pewien epizod z życia proroka Eliasza, gdy 
ten uciekł przed królową Izebel, która groziła mu śmiercią, i schronił się na 
górze Horeb. Czekał na nadejście Boga. Czytamy, że Bóg nie objawił mu się 
w głośnych dźwiękach natury, ale w szmerze łagodnego powiewu, który 
poczuł na twarzy. To w ciszy prorok doświadczył Boga. 

Bóg jest słowem ciszy. Właśnie to zresztą wielu mu zarzuca. Bóg milczy, 
mówimy. Prawdę mówiąc, On nie tyle milczy, co raczej staje po stronie ciszy. 
Obecność nie współgra z niespokojnym duchem. A On jest obecny pośród 
ludzi. To nie ci, którzy charakteryzują się najbardziej niespokojnym duchem, 
są najbardziej obecni. To nie ci, którzy są najbardziej gadatliwi, mają najwięcej 
do powiedzenia. Jest w tym pewien paradoks. W Biblii Bóg daje się poznać 
jedynie dlatego, że mówi. Mówi do tego stopnia, że Jego Słowo stało się 
ciałem. Jezus jest tym Słowem Bożym. A tymczasem Bóg pozostaje w ciszy. 
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Daje się poznać jedynie tym, którzy szukają Go wśród największej ciszy. 
Prawdziwie szukający Boga, zawsze wyruszali na poszukiwanie miejsc 
wielkiej ciszy, by tam prowadzić swoje dociekania. Doświadczenie nauczyło 
ich, że pośród hałasu, zawsze będą rozproszeni. Ich uwagę zawsze będzie 
przyciągać jakiś inny obiekt zainteresowania. I stopniowo odwrócą się od tego, 
co chcą uczynić jedynym przedmiotem swojej troski. 

Ci wielcy przyjaciele ciszy zwracają naszą uwagę na niebezpieczeństwo, 
na które się narażamy, pozwalając na inwazję hałasem i dając się mu 
pochłonąć. Całe ich życie jest cichym wołaniem: „Wyrzuć ze swojego życia 
ciszę, a wyrzucisz też Boga! Jeśli pozwolisz na to, by delikatną naturę 
terytorium twojego życia wewnętrznego zajęły różnego rodzaju dźwięki, 
nieustanna muzyka, niekończące się gadanie, nie będzie w nim już miejsca dla 
Tego, który cicho nadchodzi. Zatrzyma się u ciebie, tylko jeśli usłyszysz, że 
nadchodzi. W innym przypadku, przejdzie obok. Zamieszka u ciebie, jeśli 
znajdziesz czas, by Go słuchać. Zamieszka w twojej ciszy. Nie bój się ciszy, 
jeśli to cisza, w której jesteś razem z Bogiem”. 

 „Czy jestem gotowy, by usłyszeć Pana, który mówi do mnie w ciszy?” 

Istnieje więc walka, którą należy podjąć, walka przeciw zalewowi 
i inwazji hałasu. Walka o Boga, walka o człowieka. Dawniej problemem było 
to, jak sprawić, by nas usłyszano. Dzisiaj problemem jest stworzenie ciszy. 
A cisza pojawia się wówczas, gdy… nie ma hałasu! Dla niektórych jednak 
brak hałasu stał się czymś nie do zniesienia, podobnie jak nie do zniesienia 
stała się myśl o Bogu. Istnieje więc tylko jedno rozwiązanie: niezgoda na to, 
by być pasywną ofiarą różnego rodzaju hałasu. Walka z inwazją hałasu. 
Prawdziwa walka z hałasem to umiłowanie i poszukiwanie ciszy. Ciszy 
zamieszkanej przez Słowo Boga. A to trudna walka! 

Poszukiwanie ciszy jest wybitnie osobistym zadaniem. To zadanie tego 
samego rodzaju, co poszukiwanie Boga. Nie bez przyczyny jedno nie działa 
bez drugiego. Każdy powinien zadać sobie odpowiednie pytania: czy jestem 
gotowy skonfrontować się z ciszą? Czy jestem gotowy obejść się bez 
wszelkiego rodzaju rozproszeń i odnaleźć się twarzą w twarz z samym sobą? 
Czy jestem gotowy, by spotkać Boga, usłyszeć Pana, który mówi do mnie 
w ciszy? 

Alain Quilici   (źródło   poral Aleteia) 
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SZCZĘŚLIWY  LUD, KTÓRY  ZNA  AKLAMACJE   
 

Aklamacje należą do liturgii, tak jak freski do murów kościoła, stanowią 
ich ozdobę wyrażają stosunek wiernych do Boga, ubogacając go. 

Szczęśliwy lud, który zna aklamację. Są one bezpośrednią ekspresją 
doświadczenia indywidualnego lub zbiorowego, są znakiem wydarzenia, to 
„sztuka krzyku”. Były powiązane z gestami złożenia rąk, wymową oczu, 
mową ciała. 

ALLELUJA, AMEN, KYRIE ELEISON, MARANATHA, to  jedne 
z kilku aklamacji.. 

W liturgii chrześcijańskiej stosowane są w różnych sytuacjach, dobrze 
więc  poznać ich znaczenie. 

Alleluja – znaczy Chwalcie Pana. Pojawia się w Psalmach jako 
początek lub zakończenie. Podczas mszy, śpiewamy ją przed czytaniem 
Ewangelii. Wyraża ona radosne podejście chrześcijan do misterium 
paschalnego. 

Amen – ta aklamacja w liturgii chrześcijańskiej stosowana jest 
w różnych sytuacjach w znaczeniu : 

 afirmacji, potwierdzenia, jako rodzaj wyznania wiary, przylgnięcia do 
prawdy. 

 życzenia optatywne w nawiązaniu do maryjnego fiat. 
 zakończenia Wyznania wiary. 

Kyrie eleison – (Panie zmiłuj się nad nami) to afirmacja uwielbienia 
i hołdu Chrystusowi obecnemu w zgromadzeniu. Rozpoczyna każdą litanię. 

Maranatha (Przyjdź, Panie nasz) - Pojawia się w Liście apostoła Pawła 
do Koryntian i Apokalipsie św. Jana. Było to pozdrowienie pierwszych 
chrześcijan. Spotykana w pieśniach i modlitwie okresu adwentu.   

Waldemar 
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Kącik rodzinny – zdrowa kuchnia 

 

Kotleciki z cukinii i szpinaku 
 

Składniki: 

2 średnie cukinie 

2 cebule 

2 szklanki szpinaku świeżego lub l paczka mrożonego 

4 łyżki mąki gryczanej 

l całe jajko 

sól ziołowa  

Cukinie obrać, zetrzeć na tarle o grubych oczkach i wsypać do miski. Cebule 
obrać i pokroić w drobną kosteczkę, szpinak posiekać w paski. Wszystkie 
składniki wymieszać, dodać jajko i przyprawy. Odstawić na 15 minut do 
lodówki. Gdy ciasto nasiąknie wodą - odlać. Wsypać mąkę i wymieszać na 
jednolitą masę. Formujemy kotleciki i smażymy na niewielkiej ilości 
tłuszczu. Ciekawym rozwiązaniem jest panierowanie kotlecików 
zgniecionymi płatkami kukurydzianymi. Smacznego! 

    wybrała Alicja 

 

Czy wiesz, że ….? 

Szpinak nie straci podczas gotowania koloru, gdy będziemy go gotować bez 
przykrycia. 

(z książki „Zdrowie od kuchni” Poradnik po wczasach zdrowotnych w Przytkowicach, str. 
213) 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Msze św.:  
 

W niedziele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16;.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00 
zamiast o 12:30) 

tygodniu o godz. 8:00, 18:00; w pierwszy piątek o godz. 8:00 w intencji tych osób, 
które złożyły ofiarę na cele naszego kościoła, dodatkowo o 19:15. 

 

Nabożeństwa: 
 

W środy o 18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W piątki od wieczornej Mszy św. od godz. 18:30  do godz. 21:00 Adoracja 

Najświętszego Sakramentu w ciszy. 
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 17:00 Godzina Święta – adoracja 

Przenajświętszego Sakramentu w intencji kapłanów oraz o powołania 
kapłańskie i zakonne. 

Pierwsza sobota miesiąca: po Mszy św. o godz. 8:00 Nabożeństwo Wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi; o 17:30 koronka do Bożego Miłosierdzia za 
zmarłych z czytaniem wypominków. 

Pierwsza niedziela miesiąca: po Mszy św. o godz. 16:00 Nabożeństwo ku czci św. 
Michała Archanioła. 

Drugi poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz.18:00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu prowadzona przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.  

Trzeci piątek miesiąca (od kwietnia do września): godz. 18:00 Czuwanie ku czci 
Miłosierdzia Bożego, rozpoczęcie Mszą św. 

Spowiedź św.: pierwszy czwartek oraz piątek miesiąca od godz. 17:00; codziennie 
15 min. przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna: czynna po Mszy rannej o godz. 8:30 oraz po Mszy św. 
wieczornej o 18:30. 

Poradnia życia rodzinnego: w czwartki w godz. 17:30 – 18:30. 
Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian odbywają się w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca od godz. 8:00. 
Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa: w czwartki od godz. 17:00 Zgłoszenia 

przyjmowane są na trzy miesiące przed datą ślubu. 
Sakrament chrztu św.: Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 12:30, obowiązuje nauka 

dla rodziców i chrzestnych. 
Dyżury Zespołu Charytatywnego: w czwartki w godz. 11:00 – 12:00 oraz 
w pierwszą środę miesiąca w godz. 18:30 – 19:30 w salce katechetycznej. 
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