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MYŚL MIESIĄCA
Choćbyś przegrał

całkowicie, zbierz się,
zgarnij, zacznij od

nowa! Spróbuj
budować na tym, co
w tobie jest z Boga.

Stefan Kard. Wyszyński

KALENDARIUM
1 sierpnia – Św. Alfonsa Marii
Liguoriego – wspomnienie
4 sierpnia – Św. Jana Marii
Vianneya – wspomnienie
6 sierpnia – Przemienienie
Pańskie – święto
8 sierpnia – Św. Dominika
– wspomnienie
9 sierpnia – Św. Teresy
Benedykty od Krzyża – święto
10 sierpnia – Św. Wawrzyńca
– święto
11 sierpnia – Św. Klary
– wspomnienie
14 sierpnia – Św. Maksymiliana
Marii Kolbego – wspomnienie
15 sierpnia – Wniebowzięcie
NMP – uroczystość
17 sierpnia – Św. Jacka
kapłana – wspomnienie
20 sierpnia – Św. Bernarda
– wspomnienie
21 sierpnia – Św. Piusa X
– wspomnienie
22 sierpnia – NMP Królowej
– wspomnienie
24 sierpnia – Św. Bartłomieja
Apostoła – święto
26 sierpnia – NMP
Częstochowskiej – uroczystość
27 sierpnia – Św. Moniki
– wspomnienie
28 sierpnia – Św. Augustyna
– wspomnienie
29 sierpnia – Męczeństwo
Św. Jana Chrzciciela

Najbardziej podstępna wojna
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału,
lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw
Władzom, przeciw rządcom świata tych
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła
na wyżynach niebieskich (Ef 6,12).
Zorganizowane siły zła prowadzą najbardziej
podstępną, nieustannie trwającą wojnę. Chodzi im
o zniszczenie, zdobycie i zniewolenie ludzkich
serc przez pornografię, narkotyki, alkohol,
papierosy i wszelkiego rodzaju grzechy. Strategią
ich działania jest najpierw dezinformacja
i kłamstwo: siły zła zło nazywają dobrem,
a grzech ukazują jako coś fascynującego, co
przynosi szczęście i wolność. Niestety, wielu
młodych ludzi ulega tej propagandzie i stacza się
w straszną niewolę grzechu.
Alkoholizm. W Stanach Zjednoczonych nie
sprzedaje się w ogóle piwa i innych napojów
alkoholowych osobom poniżej 21 roku życia.
Natomiast w Polsce jesteśmy świadkami
natarczywej reklamy piwa, adresowanej
głównie do ludzi młodych, a wszelkie imprezy
młodzieżowe są zalewane hektolitrami różnych
odmian piwa. Czy można się dziwić, że w takiej
sytuacji alarmująco rośnie liczba dzieci
i młodzieży uzależnionych od alkoholu?
Narkomania. W tej podstępnej wojnie o znie-
wolenie ludzkich serc siły zła używają również
narkotyków. Najpierw są tylko „lekkie”, na
dyskotekach i prywatkach, później zapotrzebo-
wanie na narkotyk rośnie w zastraszającym
tempie. Dochodzi do tego, że staje się on
największym codziennym pragnieniem, a jego
zażycie najważniejszą czynnością dnia.
Pornografia. Wieloletnie badania naukowe
stwierdzają niezaprzeczalny fakt, że pornografia
prowadzi do uzależnienia, trudniejszego do
wyleczenia aniżeli uzależnienie od alkoholu czy
narkotyków. Tylko ludzie, którzy czerpią
ogromne zyski z przemysłu pornograficznego
oraz zboczeńcy mówią o nieszkodliwości
pornografii. Jest tylko jedna grupa ludzi, którym
ona nie szkodzi – są to ci, którzy nie mają z nią
kontaktu. Wszyscy gwałciciele, pedofile,
zboczeńcy, wychowali się na pornografii.

Siły zła w tej bezwzględnej, ukrytej wojnie
atakują już dzieci poprzez czasopisma, takie jak

Bravo, Popcorn, Dziewczyna i im podobne.
Pisma te są przedszkolem pornografii.
Redaktorzy tych pism wprowadzają dzieci
i młodzież na drogę degeneracji i uzależnień.
W rubrykach intymnych porad zachęcają do
współżycia. Przez szczegółowe opisy
erotycznych doznań sugerują, że seks jest
świetną rozrywką, że najważniejsza jest w nim
przyjemność, której można doznawać zawsze,
kiedy tylko ma się na to ochotę. W ten sposób
demoralizują swoich młodych czytelników,
uzależniając ich od przeżyć seksualnych. Tak
postępuje deprawacja sumień, niszczenie
czystości serca i wrażliwości na miłość.

Mamy miesiąc sierpień. Miesiąc, w którym
Kościół zachęca do zatrzymania i spojrzenia na
problemy uzależnień i abstynencji. Tylko
czujność rodziców i odwaga abstynencji
dorosłych i młodzieży może położyć tamę zła
jakie dzieje się wokół nas. Św. Paweł radzi:
Weźcie na siebie pełną zbroję Bożą abyście
w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać,
zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki],
przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy
pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy
nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny
o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę
jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić
wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też
hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo
Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania.
Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!
Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością
i proście za wszystkich świętych (Ef 6,13-18).

sjk
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Jasnogórskie wzgórze. Nie ma drugiego miejsca
w Polsce, gdzie codziennie tyle ludzi pada na kolana. Jedni
zmierzają do Matki na czterech kółkach, inni wybierają nieco
odmienny sposób dotarcia do Niej. Latem na szosach
i polnych drogach całej Polski można spotkać  zawijające się
wstęgi zmierzających do Częstochowy. Są to piesze
pielgrzymki, lecz nie tylko.

Wśród tysięcy ludzi drogi istnieją tacy, którzy zapragnęli
przemieszczać się bardziej oryginalnie. – Gdy w ubiegłym roku
byłem w Częstochowie, widziałem pątników na rowerach, ale
wiem, że docierają tam również konno, a nawet na rolkach.
Niektórzy do Maryi po prostu biegną... – wspomina Piotr,
uczestnik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej. – Ja wybrałem nogi, mocne, wygodne buty i idę...

31 lipca, po dwudniowym marszu, do Przytocznej dotarła
„Srebrna” grupa ze Strzelec Krajeńskich. Zanim naszym oczom
ukazał się sunący „sznurek” pielgrzymów, z oddali słychać było
ich głośny śpiew, zagłuszający odgłos bębniącego o asfalt
deszczu. Jego krople przydały się w tym momencie, gdyż
dźwięk uderzeń o parasole i okrycia stworzył niepowtarzalny
akompaniament do pieśni. – To dlatego było nas tak dobrze
słychać! – śmieją się – i daliśmy znak mieszkańcom wioski, że
jesteśmy już blisko.

Mokre niebo towarzyszyło podczas ostatniego odcinka drogi.
– I co z tego, że padało, my sobie z deszczu nic nie robimy, bo
jesteśmy na to przygotowani, a poza tym nie jesteśmy z cukru,
a jeszcze jak nocleg blisko, to nic nie jest w stanie popsuć nam
humorów! – mówi Ela. I tak dotarli na plac przed kościołem, skąd
udawali się na noclegi do domów. Niektórzy po raz drugi gościli
u tych samych rodzin. Były uściski, wspomnienia, radość
z ponownego spotkania!  Zmęczenie fizyczne dawało o sobie znać,
nogi odmawiały już posłuszeństwa. To nic, że trzeba przekłuć
pęcherze i stopy pomalować na fioletowo środkiem odkażającym.
Najważniejsze jest to, że pokonany został kolejny odcinek drogi
i z każdym dniem cel jest coraz bliżej. – Idę po raz pierwszy
i przyznam się, że czasami mam obawy, czy dojdę. Zdarza się, że
myślę, iż dalej się nie ruszę, zwłaszcza po postoju. Są to jednak
krótkie chwile słabości, których za jakiś czas się nie pamięta, bo
jakaś wewnętrzna siła pcha do przodu – dzieli się swoimi
odczuciami debiutantka w roli pielgrzyma Regina. Spoglądając na
najstarszą uczestniczkę w grupie, panią Janinę (jest to jej
trzydziesta szósta piesza pielgrzymka!!!), można stwierdzić, że nie
ma rzeczy nie do pokonania. Potwierdza się też znana reguła, że
trening czyni mistrza. – Zawsze jestem z przodu i ciągnę za sobą
ogonek – mówi ze śmiechem, - a gdy idę na czele niosąc
chorągiew, ci z tyłu krzyczą, że mam zwolnić, bo narzucam za
szybkie tempo!

Przystanek w Przytocznej to nie tylko odpoczynek i regeneracja
sił – to także wspólna modlitwa. Około godziny 21 wszyscy
gromadzą się w naszej świątyni, by na Apelu Maryjnym oddać się
w opiekę Matce Bożej, podziękować za wszystko, prosić o dalsze
siły. Towarzyszą im parafianie. W kościele panuje półmrok co
szczególnie nastraja do osobistych rozmyślań. Goście
rozpoczynają apelowe rozważania.... Kto uczestniczył
w spotkaniu na pewno potwierdzi, że niepowtarzalna atmosfera
tych chwil sprzyjała skupieniu i modlitwie.

WSPÓLNE WĘDROWANIE

W poszukiwaniu bagaży

Kto mnie przenocuje

Wieczorna modlitwa pielgrzymów
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rośliny to tak zwane organizmy samożywne, czyli takie, które same
potrafią wytwarzać składniki pokarmowe nie tylko dla siebie ale dla
wszystkich pozostałych organizmów na Ziemi. Jest jednak kilka
czynników, które warunkują ten proces. Jednym z nich jest woda
z rozpuszczonymi solami mineralnymi czerpana za pomocą korzeni
z gleby – krótko mówiąc roślinom jest potrzebne nawożenie. Może
ono być naturalne lub sztuczne. Naturalnie „nazwożą się” rośliny
dziko żyjące natomiast uprawiane przez człowieka muszą być
sztucznie nawożone. Każdy rolnik i ogrodnik doskonale zdaje sobie
sprawę, że bez nawozu uprawy dadzą żaden albo bardzo mizerny plon.
Rośliny będą słabe, zaczną żółknąć a w końcu obumrą.

Dla ludzi bardzo ważny dla życia jest pokarm „fizyczny”, którego
symbolem jest chleb, jednak Jezus wyraźnie mówi „Nie samym
chlebem żyje człowiek.” (Łk 4, 4). I tak jest istotnie gdyż aby żyć
pełnią życia potrzebujemy również strawy duchowej, którą Jezus daje
nam w Swoim Słowie to znaczy w Ewangelii.

Można tu łatwo znaleźć analogię pomiędzy nawożeniem roślin, bez
którego rośliny nie będą żyły a życiem człowieka, a szczególnie
chrześcijanina, dla którego Słowo Boże – Ewangelia Chrystusa jest
konieczną podstawą do budowania Królestwa Bożego. Święty Jan tak
rozpoczyna swoją Ewangelię „Na początku było Słowo. Ono było na
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie
stało, co się stało.” (J 1, 1 – 3)

Uwierzmy zatem bezwarunkowo i do końca słowom Jezusa „Jam
jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we
Mnie wierzy nigdy, pragnąć nie będzie.”
(J 6, 35). Szanujmy również nasz chleb powszedni, który mamy dzięki
pracy rolników, młynarzy i piekarzy, bowiem przez to również
pokazujemy, że rozumiemy Słowa Ewangelii.

Jest pełnia lata. Dla wielu z nas jest to
czas odpoczynku na łonie przyrody wśród
zielonych kwitnących roślin. Inni ludzie zaś
w tym czasie ciężko pracują i również wśród
roślin – są to rolnicy. W tej samej porze
roku rośliny są dla jednych źródłem doznań
estetycznych a dla drugich źródłem
utrzymania rodziny. Jednak jak dobrze
przyjrzymy się życiu roślin i przypomnimy
sobie szkolne wiadomości z przyrody, to być
może dojrzymy w tych organizmach sposób
na zdobycie Królestwa Bożego.
Zakładam, że każdy z nas pamięta, że tylko A.G.

SŁOWA EWANGELII DUCHOWYM POKARMEM CZŁOWIEKA.

Po ostatniej pieśni czas na odpoczynek. Wszyscy udają się
do swoich gospodarzy, by po męczącym, ale pełnym wrażeń
i radości dniu zaczerpnąć oddechu i nabrać sił na jutro...

Czym jest dla mnie  pielgrzymka? To rekolekcje w drodze –
mówi Helena, a Bartek dodaje – to czas modlitwy,
duchowego wyciszenia, refleksji. Ważne jest to, że można
cieszyć się z obecnością innych, obcować z przyrodą
i dziękować Panu za otaczające nas piękno, a także otworzyć
się na Bożą przestrzeń. – Wracamy w zgiełk otaczającego
nas świata mocniejsi miłością i wiarą! – uzupełnia ich
stwierdzenia Jola. Pielgrzymia grupa otrzymała miano
wspólnoty – stwierdzają wszyscy zgodnie.
Jak wygląda dzień pielgrzyma? Rozpoczyna się wcześnie,
ale to „wcześnie” bywa ruchome i waha się od 4 do 8 rano.
Po śniadaniu, stawieniu się na zbiórce, wspólnej modlitwie idą
dalej. Przystanek średnio co 7 – 10 kilometrów. Odpoczywają
wówczas w granicach 15 – 30 minut, a także spożywają
posiłek przygotowywany przez organizatorów lub dowożony
z innych miejsc.

Często mieszkańcy miejscowości, przez które idzie
pielgrzymka dzielą się tym, co mają. Wszędzie spotyka się
ogromną życzliwość. Podczas wędrówki słychać śpiew,
modlitwę, w każdej chwili można skorzystać z sakramentu
pokuty. Są też chwile ciszy podczas marszu, pozwalające na
samodzielne rozważania i osobistą rozmowę z Bogiem.
Jeden postój jest nieco dłuższy – to przerwa na obiad.
Codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, która zależnie

od miejsca i sytuacji odprawiana jest w kościele lub przy
ołtarzu polowym. Komu siły fizyczne odmawiają
posłuszeństwa, może jakiś odcinek drogi przejechać
autobusem. Średnio na przejście jednego kilometra
potrzeba około 15 minut, łatwo więc wyliczyć z jaką
prędkością poruszają się. W praktyce jednak zawsze idą
szybciej, mają „nadwyżkę” czasową, a co za tym idzie,
dłuższy odpoczynek, – bo „tak jakoś wychodzi” – śmieją
się – szczególnie jak pani Janina idzie na czele.

Grupa strzelecka to nie jedyna wspólnota podążająca
na Jasna Górę w ramach Pieszej Pielgrzymki Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. Obok niej równocześnie
wyruszyły grupy z Gorzowa, Rzepina, Krosna
Odrzańskiego, Kostrzyna, które połączyły się 1 sierpnia
w Rokitnie i dalej podążały już razem. Ostatecznie 2 i 3
sierpnia dołączyli maszerujący ze Świebodzina,
Międzyrzecza i Zielonej Góry, by kilkusetosobową rzeszą
12 sierpnia wejść na Jasną Górę.

„Maryja naszą mocą” – te słowa dodają sił maszerującym.
Spieszą, by po trudach pielgrzymki spojrzeć w dobre oczy
Niebieskiej Matki z cudownego Jasnogórskiego Obrazu.
Oddają Jej te sprawy, z którymi przyszli - proszą dziękują,
przepraszają. Ciągle jednak idą dalej! Idziemy także i my,
bo nasze pielgrzymowanie trwa. W różnych formach
i wymiarach. Jesteśmy Bożymi pielgrzymami. Idziemy...!

(kropka.)

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 – ks. proboszcz, Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700 oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych indywidualne spotkania w kancelarii.

Sakramentu Chrztu św. udzielono:
1. Gabriela Hordyniec c. Gabriela i Krzysztofy

Związek małżeński zawarli:
1. Przemysław Fujak i Jolanta Grzelczyk
2. Paweł Hibner i Sylwia Maszońska

1. Miesiąc sierpień jest miesiącem trzeźwości w związku
z tym zachęcamy do abstynencji.

2. W środę 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Po każdej Mszy Św. poświęcenie ziół i kwiatów.

3. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP przeżywamy święto
głównej patronki naszej diecezji NMP Rokitniańskiej. Na
uroczystej Mszy Św. o godz. 1200 w Rokitnie przeżywać
będziemy Dożynki Diecezjalne.

4. W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy dzieci
i młodzież do spowiedzi św. z racji zbliżającego się
rozpoczęcia roku szkolnego. Spowiedź św. pół godziny
przed Mszą Św.

Nauczanie
Benedykta XVI

„Byłbym przeciwny stawianiu alternatywy: albo grać
w piłkę, albo studiować Pismo św. czy prawo
kanoniczne. Róbmy obie te rzeczy. Sport jest
piękny. Sam nie jestem wielkim sportowcem, ale
czasem lubiłem chodzić w góry, kiedy byłem
młodszy. Teraz chodzę na znacznie łatwiejsze
spacery, ale zawsze znajduję dużo piękna mogąc
stąpać po tej pięknej ziemi, którą Bóg nam dał.
A zatem nie da się zawsze żyć w «górnych
rejestrach medytacji». Być może jakiś święty, na
ostatnim stopniu swej ziemskiej drogi, jest w stanie
to osiągnąć, ale normalnie żyjemy stojąc na ziemi, a
patrząc w niebo. Obie te rzeczy zostały nam dane
przez Pana, a zatem umiłowanie rzeczy ludzkich,
piękna ziemi, nie jest tylko bardzo ludzkie, ale także
bardzo chrześcijańskie, właśnie katolickie”
Przemówienie, Lorenzago di Cadore 10 VII 2007

W codziennym grafiku zajęć są wydarzenia, które z pozoru
wydają się czasem ukradzionym ważnym czynnościom.
Zbyt długa kolejka w sklepie, korek na drodze,
wielogodzinna podróż do rodziny.
W procesie wychowania to oczekiwanie z dzieckiem
w przepełnionej przychodni lekarskiej, długie minuty przy
łóżeczku dziecka, gdy trzeba go lulać do snu, oczekiwanie na
nocne powroty nastolatków z zabaw i dyskotek. Dla
nauczyciela, katechety to dyżury na przerwach, okienka w
planie lekcji. Czy muszą być to stracone chwile?
Św. J.M. Escriva – założyciel Opus Dei zalecał: Obok modlitw
o ustalonych porach módl się też podczas chwil straconych,
módl się między zajęciami, w drodze, podróży-módl się wtedy:
nie pozwól, żeby twój umysł zajmował się głupstwami.

Znany muzyk wypowiadając się na temat wielo-godzinnych
podróży między koncertami z uśmiechem skomentował, że im
dłuższa trasa, tym więcej może odmówić dziesiątek różańca
w intencji swoich kolegów z branży. Sam doświadczam, iż
włączając się w modlitwę radiową podczas jazdy samochodem
moja noga na gazie jest lżejsza, a uprzejmość wobec innych
kierowców znacząco się zwiększa.

Nasza parafia organizuje pielgrzymki do miejsc
świętych. Czasami są to długie godziny w autokarze.
Można je przespać, przegadać. Ale wielu z nas już wie jak
wspaniałe i „za krótkie” mogą to być chwile dla
uczestników. Wystarczy wziąć książeczki do nabożeństwa,
śpiewniki. Nic tak nie łączy jak wspólny śpiew, modlitwy,
odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec.
Autokar stwarza tu wielkie możliwości.

Do dziś pamiętam słowa kierowcy po pielgrzymce
dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych do
Częstochowy. Żegnając się z grupą skomentował: Wiele
woziłem grup do miejsc świętych, ale nie widziałem, żeby
któraś z tych grup tak pięknie się modliła. Po czym
poprosił o żółtą czapeczkę ze skrótem ERM dodając: To na
pamiątkę, na trudne chwile.

Te dzieci jadąc setki kilometrów do Królowej Polski po
Łaski Boże nie straciły tego czasu, lecz uczyniły go chwilą
ewangelizacji siebie i innych. Bo siła modlitwy jest ogromna.
Pięknie o tym pisze w swoich Dziejach Duszy mała św.
Teresa od Dzieciątka Jezus, komentując prośbę Archimedesa
proszącego o punkt oparcia, dzięki któremu ruszy z posad
ziemię: To, czego Archimedes nie mógł osiągnąć, ponieważ
prośby swe nie kierował do Boga, to święci w całej pełni
otrzymali. Wszechmocny dał im za punkt oparcia samego
Siebie i tylko Siebie; za dźwignię modlitwę, która wznieca
ogień miłości. W ten sposób podźwignęli oni świat; w ten
sposób dźwigają go święci, którzy jeszcze toczą boje, i w ten
sposób dźwigać go będą ci, którzy po nich będą następować
aż do skończenia świata.

L.K.

Stracone  chwile

www.parafiaprzytoczna.pl

