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Wakacyjne zasady dobrego wychowania

MYŚL MIESIĄCA
Skoro człowiek uczy się

przez całe życie,
to kiedy będzie miał

wakacje?
Krystian Fred

KALENDARIUM
3 lipca – Św. Tomasza
Apostoła – święto
6 lipca – Bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej Dziewicy –
wspomnienie
11 lipca – Św. Benedykta
Opata – Patrona Europy –
święto
12 lipca – Św. Brunona z
Kwerfurtu – wspomnienie
13 lipca – Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i
Benedykta – wspomnienie
16 lipca – NMP z góry
Karmel – wspomnienie
20 lipca – Bł. Czesława –
wspomnienie
23 lipca – Św. Brygidy
Patronki Europy – święto
24 lipca – Św. Kingi
Dziewicy – wspomnienie
25 lipca – Św. Jakuba
Apostoła – święto
26 lipca – Św. Joachima i
Anny Rodziców NMP –
wspomnienie
31 lipca – Św. Ignacego z
Loyoli – wspomnienie

„Jak cię widzą, tak cię piszą” –
mawiali nasi przodkowie. I choć
prawdą jest że „nie suknia zdobi
człowieka”, to w naszej kulturze uważa
się, że ubiór świadczy o ludzkim
wnętrzu. „Staranny i dostosowany do
okoliczności ubiór wywiera dodatnie
wrażenie, świadczy o zamiłowaniu do
porządku (…) jest oznaką poszano-
wania godności własnej i innych”–
pisze E. Pietkiewicz w „Protokole
dyploma-tycznym”. A co wyraża strój,
w którym przychodzimy do świątyni?

Problem pt. „Jak ubrać się do kościoła?”
pojawia się zwykle latem. Zimowa aura
raczej nie sprzyja ekstrawagancji. Panujący
w letnich miesiącach upał dla wielu jest
wystarczającym uzasadnieniem plażowego
stroju. Rodzi się jednak pytanie: czy te
osoby ubrałyby się w ten sam sposób do
pracy, na ważne spotkanie lub rozmowę
kwalifikacyjną? Codzienne doświadczenie
pokazuje, że w takich sytuacjach nikt nie
patrzy na gorąco i bez protestu wkłada
oficjalny strój, stosowny na takie okazje.
Dlaczego? Ponieważ zależy mu na
pozytywnym wrażeniu i wie, że niedbały
ubiór mógłby zostać odebrany jako brak
szacunku… A przecież przychodząc do
świątyni, spotykamy się z Kimś
najważniejszym – z samym Bogiem.

W Starym Testamencie zmiana ubrania
oznaczała przejście od rzeczy codziennych
do świętych. Izraelici, oczekujący pod Górą
Synaj na objawienie Boga otrzymali
polecenie uprania swoich szat (Wj 19, 10).
Jak przenieść to na naszą rzeczywistość?
Otóż gest zmiany ubrania przed
wyruszeniem na Eucharystię może stać się
okazją do zapoczątkowania w sobie
wewnętrznego skupienia i obudzenia
świadomości, że za chwilę stanę przed
obliczem Boga. Narzekamy nieraz na
rozproszenia podczas Mszy świętej. Często
są one spowodowane tym, że po prostu
zapominamy, w jak ważnym wydarzeniu
uczestniczymy.

Odpowiedni dobór ubrania może
przypomnieć o właściwym przygotowaniu
duszy, może również skłonić do refleksji
i pytania o jej stan. W przypowieści
Jezusa człowiek, który wszedł na ucztę
bez szaty godowej, został srogo
skarcony… Jak zatem się ubrać?

Ubraniem właściwym w świątyni jest
strój skromny, zakrywający ramiona, nogi,
nie wyzywający swoją śmiałością
i nagością. Uzasadnienie jest bardzo
proste: świątynia jest miejscem
przebywania Tego, który został okrutnie
okaleczony, którego ciało zostało
sprofanowane i odarte z godności – za
nasze grzechy...

W kościele obowiązują ogólne zasady
dobrego wychowania: ubiór powinien być
zatem czysty, nie naruszający
podstawowych zasad skromności. Panów
obowiązują długie spodnie (i to raczej nie
od dresu!). Szorty są absolutnie
niedopuszczalne, podobnie jak koszulki
na ramiączka. Rękaw może być krótki,
jednak przyjmuje się, że jego minimalna
długość to połowa odległości między
łokciem a barkiem. W wypadku kobiet –
długość spódnicy przynajmniej do kolan.
Głębokie dekolty i odkryte ramiona są
naruszeniem normy dobrych obyczajów,
podobnie jak wszelkiego rodzaju
prześwitujące materiały. Te zasady
dotyczą nie tylko obecności na
Eucharystii, ale także wejścia do kościoła
na krótką adorację lub celem zwiedzenia
go.

Co ciekawe, w Europie Zachodniej
turyści, naruszający swoim ubiorem
powyższe normy po prostu nie zostaną
wpuszczeni do świątyni. Stojący przy
drzwiach strażnicy potrafią uprzejmie,
aczkolwiek skutecznie je zatrzymać.

Skromność w ubiorze i wyglądzie
pomoże nam się skupić, odciąć od
światowych myśli i zająć modlitwą. Jeżeli
będziemy o tym pamiętać, z każdej Mszy
św. wrócimy odmienieni, bo Pan Jezus
daje Swoją łaskę skromnym i pokornym.

sjk
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lektur życia duchowego szczególnego znaczenia nabiera
"Dzienniczek" św. s. Faustyny.

Jak znaczna część wierzących Polaków, parafian znam jego
tekst, słucham w Radiu Maryja jego fragmentów przed Koronką do
Miłosierdzia Bożego w godzinie śmierci Chrystusa.

Kiedy podczas katechezy przynosimy słowa św. s. Faustyny, dzieci
nie mają problemów z rozpoznaniem tekstu, niektóre nawet same
chwalą się lekturą w środowisku domowym. A obrazek Jezusa
Miłosiernego należy do najczęściej ozdabiających zeszyty uczniów.

Pewien mężczyzna podczas turystycznego zwiedzania zabytków
Wilna podzielił się swoimi uwagami o "Dzienniczku". Zdaniem
"szaraczka religijnego", jak siebie określił, tekst przekazany przez św.
s. Faustynę powinien być analizowany przez wszystkich wybranych do
służby Bożej, "Albo będę według niego żyli - mówił - albo niech nie
podejmują się tego powołania". Trudne to słowa, ale  pełne troski o
dobro Kościoła. Ten pan, gdy wszedł do kaplicy z oryginalnym,
pierwszym obrazem Jezusa Miłosiernego, namalowanym przez
Eugeniusza Kazimierowskiego, długo trwał w zamyśleniu
modlitewnym.

Jego postawa więcej pouczyła innych turystów o miłosierdziu
Bożym niż długie rozważania katechetyczne czy homiletyczne. W tym
momencie niektórzy mogli powiedzieć, że przyjechali do Wilna jako
turyści zwiedzający zabytki kultury polskiej, a wyjeżdżają jako
pielgrzymi przeniknięci duchem miłosierdzia Bożego. Tym bardziej,
że z kościoła Trójcy Świętej podążali do Ostrej Bramy na spotkanie
z matką  Miłosierdzia.

Prawie w każdej świątyni jest wizerunek Jezusa Miłosiernego,
najczęściej namalowany na wzór Łagiewnickiego obrazu Adolfa Hyły,
będącego wotum wdzięczności za ocalenie rodziny w czasie II wojny
światowej. Taki też znajduje się w naszej świątyni. Przy nim można
prowadzić rozważania, czytać fragmenty "Dzienniczka". Dla
niektórych  z nas mogą się stać one mottem  życiowym wyboru
postaw.

Mała św. Teresa na pamięć znała długie fragmenty medytacji
"O naśladowaniu Chrystusa". Następne pokolenia wychowały się na jej
"Dziejach duszy". W tym gronie była także św. s. Faustyna. Wiek XXI
w spuściźnie po poprzednim, jako duchowe wzmocnienie, otrzymał
"Dzienniczek". Nie może go więc zabraknąć w życiu religijnym.

Uczniowie naszych szkół jeżdżą wielokrotnie na wycieczki
do Krakowa. W ich programie wręcz muszą zwiedzić Łagiewniki,
centrum kultu Miłosierdzia Bożego. Po powrocie na pewno
przynajmniej część młodych ludzi głębiej przeżyje modlitwę Koronkę,
z zainteresowaniem sięgnie po "Dzienniczek", będzie żyć postawą
miłosierdzia.  Podobna postawa powinna stać się udziałem nas
dorosłych. Najpełniej bowiem wychowamy własnym rozmodleniem
oraz wyczuleniem na cierpienia innych.

L.K.

SUMIENIE – NATURALNYM
FILTREM CZŁOWIEKA

Pewien stary król, który wiele w swym
życiu widział i sporo przeżył zapragnął
zobaczyć Boga. Ten zamiar spróbował mu
zrealizować pewien mądry pasterz.
Zaprowadził króla na szczyt wysokiego
wzgórza i wskazując ręką na słońce,
powiedział: „Patrz tam”. Król wzniósł oczy
i spróbował patrzeć prosto w słońce. „Czy
ty chcesz mnie oślepić?” – zapytał. „Ależ
mój królu, to jest tylko niewielki odblask
chwały samego Boga, który jest Stwórcą
wszystkiego. Jak ty mógłbyś widzieć
chwałę samego Boga swymi słabymi
i niedoskonałymi oczyma? Musisz szukać
Boga innymi oczyma niż te fizyczne”.
Ciśnie się w tym momencie na usta pytanie
co może nam pomóc „spojrzeć” na Boga?

Wiemy, że aby oglądać na przykład
zaćmienie Słońca musimy zastosować
odpowiednie filtry. Filtry to nic innego jak
przezroczyste ciała, które przepuszczają
tylko niektóre składniki światła
naturalnego a pochłaniają jednocześnie
pozostałe. Stosujemy je przede wszystkim
w okularach przeciwsłonecznych. Cóż
jednak, spytasz drogi czytelniku, co ma
wspólnego filtr z chęcią „widzenia” Boga.
Otóż człowiek ma wewnętrzny naturalny
„filtr”, którym jest sumienie. Pomaga nam
ono wejrzeć na Boga oczyma duszy. Ten
„naturalny filtr” umożliwia człowiekowi
rozróżnienie między dobrem i złem
i odrzucanie złych myśli i czynów.

Prawidłowo ukształtowane sumienie
pozwala człowiekowi kierować swoje
życie wprost na Boga oraz jest miarą
wszelkich jego czynów. Jeżeli człowiek
nie próbuje zagłuszać lub niszczyć
sumienie to jest na prostej drodze do tego
aby w jego sercu zamieszkał Bóg i nie
musi wówczas szukać Boga – Bóg żyje w
nim.

Pamiętajmy – wsłuchujmy się w głos
naszego sumienia, nie wyciszajmy tego,
jak pisał ks. Jan Twardowski, „bębnienia
w kociołek sumienia”.

A. G.

Zamyślenia

"Dzienniczek"
św. s. Faustyny

Tygodnie wakacji to dla wielu
z nas dłuższa chwila na lekturę
książek, na które w ciągu
pozostałych miesięcy nieraz
brakuje czasu. Wśród najczęściej
czytanych i powszechnie znanych
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Boże Ciało w obiektywie
Święto to zostało ustanowione na skutek widzeń bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji

Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego
w przeistoczenie księdza zaczęła krwawić. Korporał, na który wówczas spadły krople krwi, przechowywany jest w katedrze w pobliskim Orvieto.
W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił to święto dla całego Kościoła. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została
ogłoszona, a tym samym święto nie zostało ustanowione. Uczynił to dopiero papież Jan XXII. W Polsce po raz pierwszy wprowadził to święto
bp Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej.

www.parafiaprzytoczna.pl


PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ www.parafiaprzytoczna.pl – 4 –

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa
Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  telefon.: 7493492. Kancelaria parafialna
czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700 oraz  w sobotę w godz. 1100 - 1200. Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w każdą trzecią niedzielę
miesiąca po Mszy świętej o godzinie 1200.

Sakramentu Chrztu św. udzielono:
1. Bartłomiej Nowacki s. Waldemara i Ilony
2. Karol Milczewski s. Krzysztofa i Renaty
3. Maja Pławisiuk c. Damiana i Emili
4. Aleksander Roszkowski s. Przemysława i Angeliki

Związek małżeński zawarli:
1. Wiktor Nowicki i Paulina Ratajczak

1. W okresie wakacyjnym odbywają się piesze
pielgrzymki na Jasną Górę do Częstochowy.

• Pielgrzymka z Gorzowa (31.07-12.08)
• Piesza Pielgrzymka Ogólnopolskich Nauczycielskich

„Warsztatów w Drodze” (1.08 – 12.08).
•Pielgrzymka z Zielonej Góry (2.08 – 12.08).

2. 25 lipca w środę przypada wspomnienie
św. Krzysztofa. Na Mszę św. o godz. 1800 zapraszamy
wszystkich kierowców. Po Mszy św. poświęcenie
pojazdów.
3. 26 lipca w czwartek wspomnienie św. Joachima
i Anny rodziców N.M.P. Dzień modlitewnej pamięci
o rodzicach, dziadkach i rencistach.

Nauczanie
Benedykta XVI

„Eucharystia to pokarm zastrzeżony dla tych,
którzy w chrzcie świętym wyzwoleni zostali
z niewoli i stali się dziećmi Bożym: to pokarm, który
wspiera ich w długim marszu exodusu przez
pustynię ludzkiej egzystencji (..) Tak jak manna dla
narodu Izraela, tak dla każdego pokolenia
chrześcijan Eucharystia jest niezbędnym
pożywieniem, które wspiera ją, kiedy przemierza
pustynię tego świata, wyjałowioną przez systemy
ideologiczne i gospodarcze, które nie promują życia,
lecz raczej je zadręczają; świata, w którym dominuje
logika władzy i posiadania, a nie logika służby
i miłości; świata, w którym nierzadko triumfuje
kultura przemocy i śmierci. Jednakże Jezus
wychodzi nam naprzeciw i napawa nas poczuciem
bezpieczeństwa: On sam jest «chlebem życia»”.

(Homilia, Watykan 7 VI 2007)

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ…

Miej czas dla piękna zachwytu
Trwa lato – wakacje, możemy więc poświęcić więcej czasu

na radowanie się z rzeczy pięknych, na zachwyt. Jak to dobrze,
że ciągle nas zadziwia coś nowego... A wszystko staje się
nowe, gdy spojrzymy – inaczej. Tyle radości sprawia
odkrywanie piękna w perłach rosy, bliskości przyjaznej
gwiazdy, uśmiechniętych oczach, w złocie wieczoru...

Właśnie wieczór – jest czasem refleksji. Na łonie natury
zachód słońca każdego dnia wlewa w dusze zachwycający
i uszczęśliwiający blask. W sferze ducha zachód słońca to czas
dany na zatrzymanie się i pomedytowanie nad niesamowitością
Bożego stworzenia, zarówno tego wokół nas, jak
i znajdującego się w nas samych. W tej właśnie
najłagodniejszej i najcichszej porze dnia, ze słońcem już
pochylonym na niebie sławny retor i filozof – Augustyn
wspominał: "...staliśmy tylko we dwoje oparci o okno, skąd
roztaczał się widok na ogród wewnątrz domu, w którym
mieszkaliśmy – niedaleko Ujścia Tybrowego; tam właśnie,
strudzeni długą drogą, nabieraliśmy sił do czekającej nas
żeglugi… I oto wznosząc się coraz gorętszym uczuciem
do samego Bytu – czytamy dalej o zachwycie w Ostii
w „Wyznaniach” – przeszliśmy stopniowo wszystkie twory
cielesne aż do samego nieba, z którego słońce, księżyc
i gwiazdy sieją blask swój na ziemię. I w zachwycie dla Twych
dzieł wznosiliśmy się naszymi myślami i słowami coraz wyżej
w świat wewnętrzny, i doszliśmy do naszego umysłu,
i podążaliśmy dalej, aby dotrzeć do krainy niewyczerpanej
obfitości, gdzie na wieki karmisz Izraela pokarmem prawdy
i gdzie życie jest mądrością, przez którą staje się wszystko,
co było i co będzie, a ona sama nie staje się, ale tak jest, jak
była, i tak zawsze będzie... I tak w żarliwej tęsknocie mówiliśmy
o niej, dotknęliśmy jej na krótkie mgnienie najwyższym
uniesieniem serca. Westchnęliśmy zostawiając tam uwięzione
„pierwiastki ducha”, wróciliśmy do gwaru naszych ust, gdzie
każde słowo ma początek i koniec..."

Wtedy zapewne wśród takiej ciszy i nieruchomego światła
spostrzegli, że słońce już zaszło za linię horyzontu, a na
atłasowym niebie zabłysła gwiazda przypominając swym
blaskiem o tym Prawdziwym Świetle, którym jest sam Bóg.
Spokój, natura, cisza i piękno stanowią takie ciche objawianie
się Boga. Powinniśmy mieć czyste oczy, aby je odkryć i wtedy
także zdołamy odczuć Jego obecność.

Współczesny człowiek utracił smaku zachwytu, nie posiada
już niewinności spojrzenia, nie potrafi się już zatrzymać,
milcząc i kontemplując, utracił także radość otwierania
i zamykania oczu na cuda świata... W tych pogodnych dniach
odnajdźmy zdolność podziwiania, dziwienia się, zdumiewania
się, zachwycania się... Pozwólmy Bogu wykorzystać piękno,
które stworzył, aby przebudzić w nas pragnienie bycia w Nim.

Miejmy czas dla piękna zachwytu... (kropka)
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