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Wiara i Życie 
 

Nr 248 Sierpień 2020 

Miesięcznik Parafii Św. Małgorzaty 

w Bielsku-Białej Kamienicy 

 
 
 
 

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
 

Sierpień - miesiąc kwitnących kwiatów i ziół, jest czasem 
pielgrzymowania do Matki Najświętszej, do Jej tronu na Jasnej Górze. 
Idąc w pielgrzymce do naszej Królowej spoglądamy w niebo, do 
którego z duszą i ciałem została wzięta Matka Boża - Matka nasza. 

Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie i wychwalają Syna 
Bożego. Radujmy się również wielbiąc Wszechmogącego Boga 
i oddajmy cześć Maryi Wniebowziętej. 

Wokół Maryi skupiają się Polacy w trudnych chwilach, gdyż Ona 
zawsze zatroskana o swoje dzieci wspomaga, broni, jest 
pośredniczką naszą w niebie. 

Maryjo Wniebowzięta, czuwaj nad nami, abyśmy nie zapomnieli, że 
zwycięstwo przyjdzie przez Ciebie. Wzbudź w naszych sercach 
nadzieję na życie wieczne. Prowadź nas po drogach Ewangelii, abyśmy 
Jezusa Chrystusa prawdziwie poznali, miłowali, naśladowali 
i skierowali nasze serca ku temu co niebieskie. 

Maryjo Wniebowzięta módl się za nami 

Alicja 
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Ewangelia (Mt 14, 13-21) 
 

Cudowne rozmnożenie chleba 

 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią 
na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za 
Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił 
ich chorych. 

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to 
jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do 
wsi i zakupią sobie żywności». 

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im 
jeść!» 

Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». 

On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie 
ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał 
je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co 
pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, 
było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

 

Eucharystia – spotkanie tego, co ludzkie, z tym, co boże 

Według tradycji cud rozmnożenia chleba dokonał się w miejscowości 
Tabgha na północno-zachodnim wybrzeżu Jeziora Galilejskiego. W tym 
ewangelicznym wydarzeniu to, co ludzkie spotkało się z mocą Bożą. A tym, 
co ludzkie były: głód ludzi, drobne zapasy żywności u uczniów (można 
powiedzieć – ich prowiant: pięć chlebów i dwie ryby), bezsilność 
uniemożliwiająca dostarczenie żywności tłumom. Tym, co boskie były: słowo 
Jezusa, wzywające do przyniesienia prowiantu, błogosławieństwo nad 
chlebami i rybami oraz śmiałe przekazanie chleba uczniom, którzy rozdzielili 
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go pomiędzy ludzi. Wszyscy posili się do syta. Moc Boża Jezusa nie okazałaby 
się, gdyby nie pojawił się w tym wydarzeniu zwyczajny trud człowieka, 
włożony we wcześniejszy wypiek chleba i złowienie ryb, a także 
zaangażowanie uczniów w rozdawanie pokarmu, a potem w zbieranie resztek 
żywności. Oczywiście, Jezus mógł tłumy nakarmić swoją Bożą mocą, bez 
pomocy człowieka. Tak przecież nieraz czynił; na przykład uciszył burzę na 
jeziorze, nie angażując w to uczniów. Jednak tym razem Boże działanie Jezusa 
spotyka się z ludzką aktywnością uczniów, tę aktywność wręcz wyzwala.  

Opis rozmnożenia chleba dokonany przez Ewangelistę Mateusza zawiera 
w sobie wewnętrzną medytację nad ustanowieniem Eucharystii podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Najwyraźniej wskazuje na to obecność chleba w obydwu 
wydarzeniach oraz czynności Jezusa wobec chleba. Zarówno w czasie 
rozmnożenia w Tabdze, jak i podczas ustanowienia Eucharystii 
w jerozolimskim Wieczerniku, Jezus chleb: wziął, odmówił nad nim 
błogosławieństwo, połamał go i dał uczestnikom spotkania. Kontynuując 
mateuszową myśl, tradycja chrześcijańska w cudzie rozmnożenia chleba 
widziała bardzo wyraźną zapowiedź Eucharystii. Na podłodze bazyliki 
w  Tabdze znajdują się piękne, bizantyjskie mozaiki. Jedna z nich przedstawia 
cztery chleby i dwie ryby. Gdzie jest piąty chleb? – pyta pielgrzym oglądający 
mozaikę. Piąty chleb – to ten, który w czasie Mszy św. znajduje się na ołtarzu.  

Każda Msza święta jest spotkaniem tego, co ludzkie, z tym, co Boże. 
Ludzkimi są: codzienne troski człowieka, jego potrzeby, czasem może po 
prostu głód, czasem lęk, na przykład przed chorobą, przed zakażeniem się 
wirusem, bezsilność wobec ogromu ludzkich potrzeb i cierpień. Boskimi są: 
słowo Jezusa, wzywające człowieka do duchowej aktywności, czyli do 
złożenia na ołtarzu – trudów, prac i cierpień, następnie błogosławieństwo 
Jezusa nad chlebem i winem, które przemieniają się w Jego Ciało i Krew, i w 
końcu ośmielenie uczniów, by zanieśli ludziom owoc tej przemiany, czyli 
Komunię świętą. Doświadczenie sytości po Komunii św. sprawia, że człowiek 
ma nowe duchowe siły, by podjąć codzienne obowiązki, a także by nieść swoje 
cierpienia. 

Ks. Antoni Bartoszek opoka.org.pl 
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Orędzie fatimskie w streszczeniu 

 
Siostra Łucja tłumaczyła, że Fatima będzie trwać przez „Boży Tydzień". 

„Pierwszy Dzień" kończy się 13.10.1930r. potwierdzeniem przez Kościół 
autentyczności objawień. „Drugi Dzień" zakończyło poświęcenie świata 
i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez Jana Pawła II - 25.03.1984r. Po tym 
wydarzeniu rozpoczął się „Trzeci Dzień" Bożego Tygodnia Fatimy 
(W. Łaszewski, 7 dni Fatimy). 

Podczas kolejnych objawień Matka Boża przedstawiała swoją misję i dała 
dzieciom (i przez dzieci) odpowiednie polecenia: 

1. Nawrócenie-pokuta: Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga 
grzechami, już i tak został bardzo obrażony. Czy przyjmujesz wezwanie 
Matki Bożej, aby już dłużej nie obrażać Boga grzechami? 

2. Różaniec: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla 
świata i koniec wojny. Czy podejmujesz się codziennej modlitwy 
różańcowej (jedna z 4 części}? 

3. Oddanie się Niepokalanemu Sercu NMP i nabożeństwo pierwszych 
sobót miesiąca. Podczas drugiego objawienia Matka Boża powiedziała 
do Łucji: „Wnet przyjdę, aby zabrać Franciszka i Hiacyntę, ty jednak 
musisz tu na ziemi jeszcze pozostać. Jezus bowiem chce, bym była więcej 
znana i miłowana i posłuży się tobą w tym celu. Chce On zaprowadzić 
cześć mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, 
obiecuję ratunek. Dusze te będą obdarzone szczególnymi łaskami Bożymi. 
Jak kwiaty postawię je przed Jego Tronem ". Czy chcesz oddać się 
Niepokalanemu Sercu NMP i trwać w nabożeństwie pierwszych sobót 
miesiąca na cześć Jej Niepokalanego Serca? 

4. Życie ofiarne na wynagrodzenie Bogu i za nawrócenie grzeszników. 
Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On 
wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i za 
nawrócenie grzeszników? Czy chcesz, dzień po dniu, w tym duchu 
ofiarować się Bogu we wszystkich przeżyciach? 
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Zadanie do wykonania po 25.03.1984 r. („Trzeci Dzień" Bożego 
Tygodnia Fatimy) 

1. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu NMP, indywidualne lub zbiorowe 
(np. rodzina, parafia, instytucja) 

2. Rozpowszechnianie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. 

3. Tworzenie wspólnot orędzia fatimskiego. 

Ks. Piotr Marek SAC 
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ZAPROŚMY   JEZUSA   DO   NASZEGO   ŻYCIA 
 
Ewangelia według świętego Mateusza (Mt 8,28-34) 

Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu 
naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie 
mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: ,,Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu 
Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal nich pasła się duża 
trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: ,,Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę 
trzodę świń”. Rzekł do nich : ,,Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz 
cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zniknęła w falach. 
Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także 
zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy 
Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic. 

Refleksja 

Wyobraźmy sobie, że nagle w tej chwili tracimy to, co było nasza 
codziennością, normalnością. Nagle zostajemy odcięci od tego, co mieliśmy 
na co dzień. Nie możemy się spotykać z przyjaciółmi, nie możemy wyjść ze 
znajomymi na kawę do pobliskiej kawiarni, nie możemy odwiedzić babci 
dziadka. Nie! Nie musimy sobie tego wyobrażać, bo właśnie to było ostatnio 
naszą rzeczywistością. Nagle – z dnia na dzień – zostaliśmy pozbawieni tego, 
co było ową normalnością. Chodziliśmy do pracy, szkoły, sklepu, urzędu, 
kawiarni...- każdy może sobie dodać tu to, co chce. I nagle, w jednej chwili  
zostaliśmy tego pozbawieni. Coś zostało nam odebrane. 

A teraz spójrzmy na powyższy fragment Ewangelii. Pasterze świń jak 
każdego dnia wyszli paść swoje stado. Robili to każdego dnia od wielu, wielu 
lat. I nagle - z powodu jednego tylko Jezusowego słowa – wszystko stracili. 
Cała ich codzienność, w jednej chwili się zawaliła, Stało się to dla nich tak 
oczywiste, że ,,przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko”. Ale czy coś 
z tego zrozumieli? Nie! Poprosili Jezusa, „żeby odszedł z ich granic”. My dziś 
powinniśmy być od nich o wiele mądrzejsi – to, czego doświadczamy, 
powinno nas nauczyć większej pokory wobec otaczającej nas rzeczywistości. 
Nie wszystko jest tak proste, jak się nam wydaje. Nie jesteśmy w stanie pojąć 
Bożych wyroków, które czasami dopuszczają trudne momenty. Ale wiemy, że 
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nie powinniśmy przyjmować postawy Gadareńczyków, którzy w takiej dla 
siebie trudnej chwili wyprosili Jezusa. My Go właśnie teraz zaprośmy do 
naszego życia. 

Waldemar 

 

 

Monika, matka św. Augustyna 
 

Św. Monika jest patronką wszystkich matek zabiegających o nawrócenie 
swych dzieci. Niegdyś Kościół wspominał ją 4 maja. W wyniku zmian 
liturgicznych przeprowadzonych po soborze watykańskim II w sposób 
szczególny czcimy ją 27 sierpnia. 

W obecnych czasach narastającego spoganienia społeczeństw 
europejskich, przykład św. Moniki jest szczególnie aktualny. Niejedna 
katolicka matka obserwuje z rozpaczą, jak jej dziecko, wychowane w wierze 
Chrystusowej, oddala się od Boga i lekceważy autorytet Kościoła... 
 
Modlitwa o nawrócenie dziecka 
Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy 
za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko 
(dzieci)......, aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) 
otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego 
Pana. Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej 
samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to 
przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. 
 
Modlitwa matki o pobożne życie i zbawienie wieczne dla męża i dzieci 
Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające modlitwy ocaliłaś swego 
syna oraz męża od wiecznego potępienia. Wyproś mi łaskę właściwego 
rozumienia tego, co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu mężowi 
do zbawienia, abym mogła skutecznie powstrzymywać ich od życia w grzechu 
i poprzez własną cnotę i pobożność pokazywać im drogę do Nieba. Amen. 
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Ku rozwadze! 

Pan Bóg mówi do ciebie! 

 

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, 

szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. (Ps 34,9). 

 

Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim 

Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię 

moją prawicą sprawiedliwą (Iz 41,10). 

 

W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał: 

cóż może mi uczynić człowiek? (Ps 56,4-5). 

 

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się 

przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola 

Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12,2). 

 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan 

jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 

wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15,15). 

 

     wybrała Alicja 
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ODPOCZYNEK 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka  ( Mk 6, 30-32 ): 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali 
i czego nauczali. A On rzekł do nich: <<Pójdźcie wy sami osobno na 
pustkowie i wypocznijcie nieco>>. Tak wielu bowiem przychodziło 
i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu . 

 

Czym jest odpoczynek, o którym mówi Jezus uczniom? Odosobnienie 
i cisza to okoliczności, w których człowiek może być scalony wewnętrznie. To 
okazja do tego, aby mógł przemyśleć wydarzenia oraz je uporządkować. 
Wreszcie i przede wszystkim to okazja do tego, aby móc zobaczyć Boga 
w tych wydarzeniach i usłyszeć, co On przez nie mówi . 

Zbyt intensywne zaangażowanie w jakąś działalność, także tę 
ukierunkowaną na osiągnięcie szczytnych celów, nieuwzględniające całego 
kontekstu życia człowieka, jego obowiązków potrzeb i relacji, może 
w dłuższej perspektywie być niszczące. Człowiek zmęczony ciągłym 
aktywizmem może nie być w stanie otworzyć się wystarczająco na łaskę Boga 
i z niej czerpać. Dość szybko stanie się wypalony i niezdolny do czynienia 
dobra, które pierwotnie podjął. 

Bóg w swojej mądrości zachęca do roztropności w podejmowaniu 
dobrych inicjatyw, do pokory wyrażającej się przez dostrzeganie własnych 
ograniczeń. Nie oczekuje, że będziemy w imię dobrych celów zamęczać się 
i zatracać. Jego królestwo na ziemi nie jest produktem ludzkiej kreatywności 
i zabiegania, ale powstaje dzięki tchnieniu Jego Ducha. 

Zatrzymanie na odpoczynek i modlitwę pomaga zrozumie, w którą stronę 
Bóg chce nas skierować . 

Waldemar 

 



10 

 
Święty Meinard-biskup 

 
Wraz ze Świętym Maksymilianem Kolbe - męczennikiem Oświęcimia, 

gdzie oddał swoje życie za ojca rodziny-obchodzimy wspomnienie Świętego 
Meinarda, którego postać postaram się przybliżyć w tym artykule. Święty 
Meinard był pierwszym biskupem łotewskim. Urodził się około 1130 roku. 
Pierwsze lata jego życia nie są nam znane. Pierwsze wzmianki o nim 
spotykamy  dopiero w zapiskach  klasztoru kanoników regularnych 
w Segeberg koło Hamburga. Przybył w 1184 roku do ujścia rzeki Dźwiny 
(obecnie terytorium Łotwy) wraz z innymi misjonarzami. Nad tymi ziemiami 
rozciągała się władza księcia połockiego Włodzimierza. Plemiona 
prałotewskie, zamieszkujące te tereny zostały wtedy objęte wielką akcją 
ewangelizacyjną. 

Jako pierwsi chrzest święty przyjęli Liwinowie. Meinard  już dwa lata 
później został mianowany biskupem Liwonii, przez arcybiskupa 
bremeńskiego Hartwiga. W 1188 roku potwierdził tę nominację papież 
Klemens III. Uznał tym samym zwierzchnictwo Bremy nad Liwonią, jak 
wówczas nazywano te ziemie. Kolejnym krokiem Świętego Misjonarza było 
zorganizowanie „bazy wypadowej” misjonarzy. Zbudował gród warowny 
w Iksiile. Stąd płynął strumień Ewangelii na sąsiednie plemiona. Meinard nie 
godził się na stosowanie przymusu podczas misji, nakazywał swoim kapłanom 
prowadzenie chrystianizacji wyłącznie środkami pokojowymi. Aby usprawnić 
ich działalność, za pozwoleniem papieża Klemensa III, zwolnił misjonarzy - 
zakonników z przestrzegania reguł zakonnych. Mogli mieszkać wśród pogan, 
którym głosili  Jezusa Chrystusa. Pozwolił im nawet przyjąć niektóre elementy 
stylu życia miejscowej ludności. 

Błogosławione okazało się dzieło biskupa Meinarda. Nauka Jezusa 
powoli zakorzeniała się w sercach i duszach Łotyszy, przynosząc stokrotny 
owoc. Święty odszedł do Domu Ojca w grudniu 1196 roku. Jego ciało złożono 
w kościele w Iksiile. 

Jego kult wśród miejscowej ludności był tak żywy, że w 1380 roku jego 
szczątki Przeniesiono do katedry w Rydze. Tam w prezbiterium świątyni, 
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wzniesiono mu wspaniały grobowiec. 

Przykład tego Świętego uczy nas, abyśmy nieustannie modlili się 
o Świętych kapłanów- naśladowców tego Świętego, oraz nieustannie dążyli 
do ewangelizowania środowisk w których żyjemy-szczególnie osób 
niewierzących. Bądźmy dla nich widocznym znakiem nauki Chrystusowej. 

                                                          Marian 

 

 

Watykański dokument o parafii 

 

27 czerwca 2020, Ojciec Święty zatwierdził Dokument Kongregacji ds. 
Duchowieństwa, a 29 czerwca 2020, została opublikowana Instrukcja 
Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji 
ewangelizacyjnej Kościoła. 

Jest ona zaproszeniami skierowanymi do wspólnot parafialnych, aby 
bardziej ukierunkowały się „na komunię i współpracę, spotkanie i bliskość, 
miłosierdzie i troskę o głoszenie Ewangelii.” Zwraca uwagę że wspólnoty 
parafialne powinny  stawać się w coraz większym stopniu siłą pobudzającą do 
spotkania z Chrystusem. Dlatego dokument przypomina słowa Papieża 
Franciszka: „Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić 
i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych 
braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem 
Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy 
sensu i życia. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy 
się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających 
nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas 
nieubłaganymi sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których 
czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza 
ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: «Wy dajcie im jeść!» (Mk 6, 37).” 
Te słowa dotyczą nas wszystkich.  
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Życie nasze jest pielgrzymką 
 

Jasna Góra jest dla wielu ludzi wierzących metą pielgrzymiego szlaku, 
którym opasana jest wzdłuż i wszerz cała nasza Ojczyzna, bo ze wszystkich 
jej zakątków pielgrzymują na Jasną Górę pątnicy – ludzie w różnym wieku, 
o różnym stanie zdrowia i o każdej niemal porze roku. Można zatem 
powtórzyć za Janem Pawłem II: „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie, 
niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, 
chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak 
narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych… 
wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim 
przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce – Tej, która 
tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych 
i najbardziej czczonych na całym świecie – ale która tutaj w jakiś szczególny 
sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jest 
obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do Niej pielgrzymują… choćby 
tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie 
mogą” (Częstochowa, 4 VI 1979). 

Pielgrzymka to zawsze rodzaj exodusu. Jest jak wyjście Abrahama z ziemi 
przodków – po spełnienie obietnicy. Jest wyrazem tęsknoty ludzkiego serca. 
Abraham – jak czytamy w Liście do Hebrajczyków – „(…) przez wiarę 
przywędrował do Ziemi Obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami 
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy” (Hbr 
11, 8).  

Pielgrzymowanie jest odwiecznym wyrazem tęsknoty ludzkiego serca 
poszukującego bliskości Boga. Rozwinęło się w chrześcijaństwie i we 
wszystkich innych religiach świata. Jako forma poszukiwania duchowego 
wzrostu, dojrzałości w człowieczeństwie, wyrzeczenia i doświadczenia trudu, 
dla umocnienia charakteru – pielgrzymka ma bardzo głęboki sens. Doroczna 
pielgrzymka świąteczna do Jerozolimy nie była dla żadnego Izraelity 
niespodzianką. Co roku to wezwanie niosło radość, kroczenie szlakami 
pielgrzymki przypominało, że przymierze trwa. 

Ten charakter pielgrzymki potwierdził Syn Boży. Gdy miał już dwanaście 
lat, udał się z rodzicami do Jerozolimy, według zwyczaju obowiązującego 
Prawa (Łk 2, 41). Podobnie Matka Najświętsza potwierdziła charakter 
pielgrzymki jako znaku świętego. Jej obecność w świątyni z racji obrzędu 
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oczyszczenia i świąt paschalnych była naznaczona szlakiem wędrówki 
z dalekiego Nazaretu. 

Matka Najświętsza jest obecna na drodze ludzkiego pielgrzymowania 
jako ta, która „uwierzyła”,  która odważnie „szła naprzód w pielgrzymce 
wiary”, uczestnicząc w tajemnicy Chrystusa. Matka Boża, wzywając ludzi, by 
zdążali do miejsc Jej objawień, poucza, że pielgrzymka jest znakiem 
szczególnej obecności i działania Bożego za Jej wstawiennictwem. Jej celem 
są trzy czynniki: duchowe, osobiste odrodzenie, pogłębienie więzi 
i solidarności międzyludzkiej, uwielbienie Boga i zjednoczenie się z Nim 
poprzez miłość. 

Pielgrzymka jest obrazem Kościoła, Ludu Bożego w drodze, wspólnoty 
zdążającej poprzez doczesność do niebieskiej ojczyzny –  i jako taka jest, 
a w każdym razie powinna być – w szczególny sposób doświadczeniem 
ludzkiej solidarności, „gdy jedni drugich brzemiona noszą”. Solidarność 
opiera się najpierw na ludzkiej wrażliwości. Pielgrzymka winna uwrażliwiać 
ludzi, pomagać im w przezwyciężaniu znieczulicy społecznej, uczyć 
dostrzegania wielorakich i złożonych uwarunkowań egzystencjalnych każdej 
istoty ludzkiej. 

 
Żyjemy w cywilizacji pośpiechu, ciągle jesteśmy zabiegani. 

Pielgrzymowanie ma być dla nas lekcją takiej formy wędrowania przez życie, 
która – z jednej strony – unika pośpiechu, z drugiej zaś – ma jasną świadomość 
celu, do którego się zdąża. Stare łacińskie przysłowie mówiło festina lente 
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(‘spiesz się powoli’), zachęcając ludzi do powolności i cierpliwości 
w wędrowaniu przez życie. Na wszystko trzeba w tej wędrówce znaleźć czas, 
tak jak podczas pielgrzymki: na medytację, zajęcie się drugim człowiekiem, 
wypoczynek i trud przemierzania racjonalnie wyznaczonych odcinków drogi. 
Ostatecznym celem pielgrzymki jest dotarcie do sanktuarium, tak jak 
ostatecznym celem życia ludzkiego winno być osiągnięcie nieba.  

W pielgrzymce życia idzie się przecież etapami: drogą oczyszczenia, 
oświecenia i zjednoczenia. Droga oczyszczenia, czyli refleksji etycznej nad 
sobą, stanie się prawdziwym nawróceniem. W oczyszczeniu chodzi jednak 
o coś więcej niż o samo nawrócenie, zerwanie z grzechem. Oczyszczenie to 
uszlachetnienie, uwznioślenie naszych marzeń, pragnień, dążeń, działań, to 
wyzwolenie się z „przyziemności” i wzniesienie wzroku ku górze, wejście 
w orbitę wyższych wartości, szlachetności, świętości. Oczyszczenie 
przychodzi przez wyjście z siebie poza siebie, w kierunku Boga. To On 
odsłania przed nami nową perspektywę istnienia. 

Oczyszczenie i oświecenie prowadzą do zjednoczenia z Bogiem. 
Szczytem tego zjednoczenia jest komunia św. Św. Tomasz Eucharystię nazywa 
pokarmem pielgrzymów. Eucharystia  przemienia człowieka, przeistacza go. 
Christianus alter Christus (chrześcijanin jest drugim Chrystusem) – to 
starożytne określenie jest niezwykle trafne. Jeśli naprawdę jesteśmy 
zjednoczeni z Chrystusem, myślimy jak Chrystus, pragniemy tego, czego chce 
Chrystus, w naszych działaniach naśladujemy Chrystusa. 

List na sierpień 2020 roku Do członków Akcji Katolickiej - ks. Tadeusz Borutka 
 

To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski (jak głosi Sobór 
Watykański II) trwa nieustannie - poczynając od aktu zgody, którą przy 
zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod 
krzyżem aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich 
wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego 
zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie 
zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej 
miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze 
i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną 
doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny”. 

Jan Paweł II DIVES IN MISERICORDIA 
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Kącik rodzinny – zdrowa kuchnia 

 

Kotleciki selerowe 
 

Składniki: 

1 seler 

10 dag płatków owsianych 

1 jajko 

2 łyżki stołowe mąki kukurydzianej 

sól ziołowa, pieprz ziołowy 

olej rzepakowy 

 

Seler obrać i zetrzeć na tarce na drobnych oczkach. Płatki owsiane zalać 

wrzątkiem by zmiękły, odczekać chwilę. Wymieszać seler z płatkami, dodać 

jajko i mąkę kukurydzianą oraz przyprawy. Rozgrzać olej na patelni. 

Formować małe kotleciki i smażyć. 

    wybrała Alicja 

 

 

Czy wiesz, że? 

Seler nie ściemnieje, jeśli skropimy go kilkoma kroplami soku z cytryny. 

(z książki „Zdrowie od kuchni. Poradnik po wczasach zdrowotnych w Przytkowicach” 

praca zbiorowa) 
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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. 
 

 

 

Wiara i Życie 
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