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Ewangelia: Mt 16, 21−27

Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom
na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycier−
pieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych
w Piśmie; wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów:
“Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech
Mnie naśladuje”.

Jeśli kto chce pójść za Mną…
Od tych, którzy
chcą iść za Chry−
stusem, to znaczy
od wszystkich
chrześcijan, Chrystus domaga się ofia−
ry: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech we−
źmie krzyż swój i niech Mnie naśla−
duje”. Święty Piotr, który w dobrej
wierze, ale nie rozumiejąc jeszcze
Chrystusa, próbował odwieść Go od
złożenia ofiary z siebie, usłyszał twar−
de słowa: “Zejdź Mi z oczu, szatanie!
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz
o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Często jesteśmy skłonni myśleć wy−
łącznie “po ludzku”; egoizm, kon−

sumpcjonizm to częste podstawy,
którymi kieruje się dziś człowiek do−
strzegając wyłącznie materialną stro−
nę swego ludzkiego bytu. Dlatego
i do nas odnoszą się słowa prośby,
skierowane przed laty przez św. Pa−
wła do Rzymian: “Proszę was, bra−
cia, abyście dali ciało swoje na ofia−
rę żywą, świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby
Bożej. Nie bierzcie wzoru z tego
świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co
jest dobre, co Bogu przyjemne i do−
skonałe”.

Cierpienie być może da się ja−
koś ominąć, ale wówczas czło−
wiek zapewne nigdy nie zoba−
czy krzyża i nie nauczy się też
zmartwychwstania.
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Czy wiesz, że…
ABLUCJA − rzeczywiste lub symbo−
liczne obmycie obrzędowe ciała albo
części ciała i przedmiotów kultu.
W liturgii Kościoła po Ofiarowaniu
celebrans obmywa palce, którymi do−
tykał darów ofiarnych, po Komunii
świętej obmywa wodą i winem pal−
ce, którymi dotykał świętych postaci
eucharystycznych, oraz kielich
i ewentualnie puszkę. Swego rodza−
ju ablucją jest znak krzyża świętego
czyniony poświęconą wodą, pokro−
pienie przez celebransa święconą
wodą wiernych.
ABORCJA − przerwanie rozwoju
płodu ludzkiego metodą chirurgiczną
lub farmakologiczną. W określonych
przypadkach przewidzianych w pra−
wodawstwie świeckim danego kraju
nie podlega karze. Nie zmniejsza to
jednak w niczym obowiązku strzeże−
nia życia nie narodzonego. Chrześci−
janin uznaje płód ludzki od chwili
zapłodnienia za człowieka, o którego
istnieniu zadecydował Bóg. Kościół
odrzuca każdą formę pozbawiania
życia nienarodzonego.
ABSOLUCJA − odpuszczenie grze−
chów przez kapłana w spowiedzi; tak−
że odpuszczenie winy.

MODLITEWNE
SOS
Módlmy się o jak najlepszy
i najgłębszy udział modlitewny
wiernych podczas koronacji ob−
razu Matki Bożej Czarneckiej −
Wychowawczyni.

TERTIO MILLENIO ADVENIENTE Szarotki − górskie cuda…
46. W tej eschatologicz−
nej perspektywie zada−
niem wierzących będzie
ponowne odkrycie teolo−
galnej cnoty nadziei,
o której już przedtem usłyszeli dzięki głosze−
niu prawdy − Ewangelii (por. Kol 1,5). Fun−
damentalna postawa nadziei z jednej strony
nie pozwala chrześcijaninowi
stracić z oczu ostatecznego
celu, który nadaje sens
i wartość całej jego eg−
zystencji, z drugiej zaś
dostarcza mu trwałych
i głębokich uzasad−
nień dla codziennego
wysiłku przekształca−
nia rzeczywistości
zgodnie z Bożym za−
mysłem.
Jak przypomina nam
apostoł Paweł: “Wiemy
przecież, że całe stworzenie
aż dotąd jęczy i wzdycha w bó−
lach rodzenia. Lecz nie tylko ono ale i my
sami, którzy już posiadamy pierwsze dary
Ducha, i my również całą istotą swoją wzdy−
chamy, oczekując [przybrania za synów] −
odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem
już jesteśmy zbawieni” (Rz 8, 22−24). Chrze−
ścijanie mają się przygotować do Wielkiego
Jubileuszu, początku trzeciego tysiąclecia,
odnawiając swą nadzieję na ostateczne na−
dejście Królestwa Bożego, przygotowując je

dzień po dniu we własnym wnętrzu, chrze−
ścijańskiej Wspólnocie, do której należą,
w środowisku społecznym, którego część
stanowią, jak również w historii świata.
Konieczne jest także podkreślenie i głęb−
sze rozeznanie znaków nadziei, dostrzegal−
nych u schyłku obecnego stulecia mimo cie−
ni, które często je zakrywają przed naszym
wzrokiem. W dziedzinie życia
społecznego są to na przy−
kład osiągnięcia nauki,
techniki, a nade wszyst−
ko medycyny w służbie
życia ludzkiego, żyw−
sze poczucie odpowie−
dzialności za środowi−
sko naturalne, dążenie
do przywrócenia po−
koju sprawiedliwości,
gdziekolwiek zostały
naruszone, wola pojed−
nania i solidarnego wspó−
łżycia między różnymi naro−
dami, zwłaszcza w kontekście
złożonych relacji między Północą i Połud−
niem świata. W życiu Kościoła zaś tymi zna−
kami są: uważniejsze nasłuchiwanie głosu
Ducha Świętego, czego wyrazem jest przy−
jęcie charyzmatów i promocja laikatu, inten−
sywna działalność na rzecz jedności wszyst−
kich chrześcijan, znaczenie przypisywane
dialogowi z religiami i ze współczesną kul−
turą.
c.d.n.
Jan Paweł II

Krawędzie postrzępionych Tatr
Co z niebem niemal się stykają
sino − srebrzyste, koronkowe
swój piękny sekret skrzętnie chowają…
W żlebach, szczelinach, w drobnych rysach
tkwią – niby białe z pluszu kotki
− Naprawdę to małe są koteczki?
− Ależ skąd! To przecież górskie cuda świata:
Aksamitne, prześliczne szarotki!
Na granitowych szczytach Tatr
Za delikatną zielenią hal
Na srebrnych turniach
Szarotki − ku Niebu błękitnemu
białe swe ślipki wznoszą
I Boga Dobrego – swego Stwórcę,
chwaląc urzekającym pięknem
O jak najdłuższe życie, tu właśnie w górach,
żarliwie proszą…
A gdy ostatnie promienie słońca
te górskie cuda oświetlają,
To − błyszcząc pięknie, złociście, tajemniczo
maleńkie szarotki −
− Na pożegnanie dnia letniego
pogrążone w zachwycie
Bogu swemu ze czcią największą
Pieśń chwały w imieniu górskich
kwiatów – śpiewają…
Katarzyna Wilczyńska

Powrót

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
dla sprawiedliwości…
Te słowna są podsumowaniem Ośmiu Bło−
gosławieństw. Chrystus przed swoimi ucznia−
mi nie ukrywa, że za wierność Ewangelii
będą prześladowani i doznają niejednej udrę−
ki. Dodaje również, że cierpliwe znoszenie
ofiar jest drogą do osiągnięcia prawdziwego
szczęścia. Dzieje się tak, dlatego że w świe−
cie toczy się odwieczna walka dobra ze złem.
Trudno wyobrazić sobie wierne wypełnie−
nie woli Bożej bez żadnych przykrych czy
nawet bolesnych doświadczeń. Doznajemy
ich wtedy, gdy swoimi czynami lub słowami
dajemy świadectwo wiary. A do tego właśnie
jesteśmy powołani.
Wyznawca Chrystusa nie może swej wiary
ukrywać i praktykować ją w zaciszu świąty−
ni czy domu. Wiara w sposób naturalny po−
winna wpływać na postawę chrześcijanina
wobec rzeczywistości społecznej. Uczeń Je−
zusa ma bronić swego niezmiennego prawa
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do budowania świata zgodnie z Ewangelią.
Niestety tak często katolicy w Polsce przyj−
mują postawę albo emigracji wewnętrznej,
czyli ukrywania swoich przekonań, albo taką,
którą potocznie nazywamy “przepraszam, że
żyję”.
Codziennemu życiu chrześcijanina zawsze
będą towarzyszyć mniejsze lub większe
uciążliwości. Nie bądźmy jednak cierpiętni−
kami. Spokojnie znośmy uwagi o ciemnogro−
dzie, bigoterii czy dewocji, złośliwości, wy−
rafinowane i niewyrafinowane żarty, czasem
wręcz prymitywne “prztyczki”.
Nie bójmy się myśleć i mówić zgodnie
z własnymi przekonaniami. Nie bądźmy
tchórzami, którzy — nawet za złudne prze−
konanie o przyjaźni innych – wypierają się
Chrystusa.
ks. Z. Malacki – “Być z Chrystusem”

Stara legenda powiada, że pewien człowiek
opuścił swój dom, ponieważ nie mógł znieść
jego ciasnoty. Chciał poszukać szczęścia na
obczyźnie. Przez wiele lat błąkał się po świe−
cie, aż w końcu z daleka zobaczył dom, któ−
ry mu się spodobał. Gdy podszedł bliżej
i tworzył drzwi, ze zdziwieniem stwierdził,
że powrócił do swego własnego domu. Ze
zdumieniem przechadzał się po przytulnie
urządzonych pokojach i nagle zrozumiał, że
ciasnota jest nierozerwalnie związana z do−
mem.

Nasza ukochana Matka – Wychowawczyni
Przy trasie Skarżysko−Kamienna −
Końskie leży niewielka miejscowość
o nazwie Czarna. Tutaj znajduje się
słynący łaskami obraz Najświętszej
Maryi Panny − Wychowawczyni.
Podanie głosi, że objawienie się
Maryi mieszańcom ziemi konec−
kiej na jałowcach miało miejsce
na przełomie XVI i XVII wieku.
Okoliczny lud, który ciężko pra−
cował w Czarnej przy wypalaniu
węgla drzewnego i wytopie rudy
żelaza, oddał się Jej we władanie,
zdobiąc miejsce objawienia i bu−
dując małą kapliczkę. Niedługo
potem postawiono kościółek. Jed−
nak okazało się, że był on za mały
dla tłumów pielgrzymów przy−
chodzących z całej okolicy. Dla−
tego w latach 1911−1930 powsta−
ła duża świątynia, w której
umieszczono wizerunek Matki
Bożej Czarneckiej.
Ze względu na rozszerzający się
kult Pani Czarneckiej ks. bp J. K.
Lorek 13 października 1919 roku
utworzył parafię Czarna. Znaczą−
cy wpływ na religijne życie para−
fii mają Księża Pallotyni, którzy opie−
kują się Sanktuarium od 13 lipca 1971
roku.
Obok sanktuarium został wybudo−
wany dom rekolekcyjny, który po−
święcił w 1987 roku ks. bp ordyna−

riusz Edward Materski. Dom może
pomieścić 60 osób i służy on różnym
grupom apostolskim, przeważnie lu−
dziom świeckim.

Także z inicjatywy ks. bp. E. Ma−
terskiego, Maryja Czarnecka uzyskała
tytuł Wychowawczyni. Był to ważny
etap przygotowań do koronacji Ob−
razu. 4 czerwca 1991 roku w Rado−
miu, Ojciec Święty Jan Paweł II po−

święcił korony. Wszyscy parafianie
z wielkim zapałem przygotowywali
się do tego wydarzenia. Od paździer−
nika 1990 roku rozpoczęto dziewię−
ciomiesięczną nowennę modlitw,
w wyniku których powstała “Księ−
ga duchowych koron”. Znalazły
się w niej zobowiązania, umar−
twienia i dziękczynienia złożone
na ręce Maryi. Księga ta została
wręczona Papieżowi podczas spo−
tkania w Radomiu.
W bieżącym roku, już za ty−
dzień, wreszcie spełnią się wielo−
letnie oczekiwania i przygotowa−
nia. 5 września odbędą się uroczy−
stości koronacyjne. O godzinie
12.00 Prymas Polski Kardynał Jó−
zef Glemp dokona koronacji Ob−
razu Matki Bożej Wychowawczy−
ni w Czarnej.
Ktokolwiek był w Czarnej,
w domu u Matki, wie jakim spo−
kojem wypełnia Ona serca swo−
ich dzieci. Będąc w Czarnej moż−
na przytulić się, z dziecięcą ufno−
ścią, do Jej matczynej piersi mó−
wiąc Jej wszystkie problemy, kło−
poty, radości i sukcesy, będąc pew−
nym, że Ona zawsze nas wysłucha
i wstawi się za nami u Swojego Syna.
W Czarnej, jak mówi mój przyjaciel,
zawsze jest się u siebie, bo tam jest
nasz dom.
Sylwia Buchacz

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi, Najświętsza Maryjo z Czarnej Wychowawczyni! Oto ja, wznosząc błagal−
ne ręce do Ciebie – z głębi serca mego wołam: O Matko Czarnecka, najlitościwsza, ratuj mnie, bo tylko w tobie moja
nadzieja. Jeśli ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę?
Wiem, droga Matko, że serce Twoje, pełne litości, wzruszy się moim błaganiem i wysłucha mnie w mojej potrzebie,
gdyż przez Ciebie, Wszechpośredniczkę – Bóg rozdziela skarby swych łask i okazuje swe miłosierdzie. A więc, Mary−
jo, błagam Cię: powstań i użyj swej potężnej mocy, rozpraszając wszystkie cierpienia moje, wlewając błogi balsam
do mej zbolałej duszy. O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych, a więc i moja szczególna Opie−
kunko i Wychowawczyni. Błagam Cię, o droga Matko, nie patrz na mnie przez grzechy moje, lecz spojrzyj przez
zasługi swego Syna najmilszego i przez Jego Najświętszą Krew, którą przelał za mnie na Krzyżu. Pomnij, o Najmil−
sza Matko, na te cierpienia, jakich sama doznawałaś, stojąc pod Krzyżem i na wpół umarła patrząc na śmierć
drogiego Syna Twego. A zatem, przez pamięć na to wszystko, o Matko Czarnecka Wychowawczyni, nie obmów mej
pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj będąc przez Ciebie pocieszony – wdzięcznym sercem wielbić Cię będę
aż do mej śmierci. Amen
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INFORMACJE
1. Modlitewny udział w dzisiejszym Nabożeństwie o godz. 17.00
ofiarujemy w intencji dzieci i młodzieży.
2. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią tegorocznych wakacji. W związ−
ku z tym od przyszłej niedzieli, to jest od 5−go września, Mszy
św. o godz. 20.00 już nie będzie.
3. W środę, 1 września, rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 1999/2000. Msze św.
na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego będą w środę:
− dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum o godz. 8.00,
− dla młodzieży szkół średnich o godz. 18.00.
Wszystkim pracującym w szkolnictwie: nauczycielom, wychowawcom, mło−
dzieży i dzieciom życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego. Nowy
Rok Szkolny pragniemy rozpocząć w zjednoczeniu z Chrystusem, dlatego wszyst−
kie dzieci i młodzież zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty w nastę−
pującym porządku:
− klasy IV i V – w środę, 1 września, od godz. 16.00, Msza św. o godz. 16.30,
− klasy VI i I gimnazjum – w czwartek, 2 września, od godz. 16.00, Msza św.
o godz. 16.30,
− klasy III w piątek, 3 września, od godz. 16.00, Msza św. o godz. 16.30.
Dzieci z klas III rozpoczynają 9 pierwszych piątków miesiąca.
Spowiedź dla młodzieży z klas VIII i szkół średnich będzie w piątek od godz.
17.00. Msza św. o godz. 18.00.
Bardzo prosimy rodziców o dopilnowanie, by wszystkie dzieci przystąpiły do
spowiedzi według ustalonego porządku.
Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego dla dzieci przedszkolnych z klas 0, I i II
będzie w niedzielę, 5 września na Mszy św. o godz. 12.00.
4. W najbliższą niedzielę, 5 września, w Czarnej koło Końskich odbędzie się −
z udziałem Księdza Prymasa i Episkopatu – Uroczystość Koronacji Obrazu Matki
Bożej Wychowawczyni. Od godz. 10.30 – czuwanie modlitewne, o godz. 12.00
– Msza św., podczas której zostanie ukoronowany łaskami słynący Obraz Matki
Bożej Wychowawczyni.
5. W najbliższą niedzielę Komitet Budowy Kościoła będzie przyjmował indywi−
dualne ofiary na dalsze prace przy kościele. Taca również zostanie przeznaczo−
na na ten cel.

Więcej niż słowa

Wiara chrześcijańska jest czymś więcej niż wyartykułowaną nauką wia−
ry, jest stylem życia, “a way of life”. Dla większości ludzi chrześcijań−
stwo nie jest dostępne w formie nauki, lecz w relacjach między ludźmi,
w czynie. Jedynie w spotkaniu ludzi można spotkać Chrystusa.

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Joanna Pluta
Aleksandra Hernik
Damian Piotr Tuzinek
Paula Julia Florczyk
Mateusz Molga
Mikołaj Filip Bąk
Związek małżeński zawarli:
Aneta Wieczorek
i Tomasz Piotr Wołczyński
Jolanta Maria Sieczka
i Krzysztof Janowski
Magdalena Barbara Karbowniak
i Sławomir Adach
Odeszli do Pana:
Franciszka Kłys – l. 80

ŻYCZENIA
W 48. rocznicę ślubu Zofii i Stefana;
w 45. rocznicę ślubu Stefanii i Jana;
w 40. rocznicę ślubu Krystyny i Tadeusza;
w 30. rocznicę ślubu Krystyny i Sławomira;
w 26. rocznicę ślubu Jadwigi i Stanisława;
w 25. rocznicę ślubu Grażyny i Marka;
w 14. rocznicę ślubu Bożeny i Mirosława;
w 9. rocznicę ślubu Agaty i Andrzeja;
w 3. rocznicę ślubu Doroty i Jana;
w 2. rocznicę ślubu Elżbiety i Rajmunda;
w 1. rocznicę ślubu Moniki i Cezarego;
w 1. rocznicę ślubu Luizy i Grzegorza;
w 80. rocznicę urodzin Antoniny;
w 65. rocznicę urodzin Ireny;
w 40. rocznicę urodzin Jacka;
w 20. rocznicę urodzin Katarzyny;
w 18. rocznicę urodzin Patrycji;
w 18. rocznicę urodzin Łukasza;
w 18. rocznicę urodzin Rafała;
w 18. rocznicę urodzin Anety;
w 3. rocznicę urodzin Pauliny
wielu łask, Bożego Błogosławieństwa
oraz opieki Matki Bożej
Wychowawczyni życzy
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