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Drodzy Parafianie!
Czas płynący na parafii wyznacza nam przede wszystkim liturgia oraz rok
kalendarzowy. Wpisuje się jednak w to wszystko także rok szkolny, a ten – w miniony
piątek – dobiegł końca. Przed nami czas wakacji, a co za tym idzie odpoczynku
(szczególnie dla dzieci). Dziękujemy Wam serdecznie za ten czas, w którym braliście do
ręki naszą gazetkę parafialną. Jak zwykle w lipcu i sierpniu nasza gazetka nie będzie
wydawana, dostępne będą tylko intencje i ogłoszenia. Mamy nadzieję, że od września,
znów wrócicie do lektury „źródełka”, szczególnie rozważań Słowa Bożego. Wiele osób
pisząc lub rozmawiając z nami bardzo ceniła sobie możliwość rozważania Słów Bożych
na spokojnie w domu. Cieszymy się, że wiele osób z takiej możliwości korzystała.
Zapraszamy Was do słuchania Słowa Bożego w kościele, podczas niedzielnych Mszy św.
Niech Ono nieustannie dotyka naszego serca i wydaje plon obfity w naszym życiu.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli przy tworzeniu naszej gazetki,
szczególnie za relacje z pielgrzymek. Za wszystkie pytania, na które w ciągu roku
staraliśmy się w gazetce odpowiedzieć.
Mamy nadzieję, że od nowego roku szkolnego wszystko wróci do normy, że
pandemia nie będzie już tak komplikowała naszego życia. Że znów wrócimy do Mszy
Świętych niedzielnych dla dzieci i razem będziemy rozpoczynać nasze modlitwy od
śpiewu z gitarą. Że powróci Msza Św. szkolna i że będziemy mogli wszystkie dzieci,
młodzież i dorosłych przygotowywać do przyjęcia kolejnych sakramentów w ich życiu.
Dużo zdrowia, odpoczynku, słońca i radości. Niech Dobry Bóg czuwa nad
Wami w czasie wakacyjnego odpoczynku i wspólnych rodzinnych wyjazdów.
W czasie wakacji oczywiście czekamy na Was codziennie, a szczególnie
w niedzielę, by razem przy Ołtarzu Pańskim sprawować Eucharystię, modlić się w
naszych potrzebach, umacniać naszą wiarę i wspólnie pielgrzymować do Królestwa
Niebieskiego.
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Czytania na dzisiejszą niedzielę:

1. czytanie (2 Krl 4, 8-11. 14-16a)
2. czytanie (Rz 6, 3-4. 8-11)

Psalm (Ps 89, 2-3. 16-17. 18-19)
Aklamacja (Por. Mt 10, 40)

Ewangelia (Mt 10, 37-42)
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołó w:
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna
lub có rkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża,
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, któ ry
Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje
sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest
uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
* * * * *
Od siedmiu lat Kościołowi przewodzi papież Franciszek. Już zdążyliśmy poznać
jego osobowość, jego sposó b życia, jego wizję pasterza – Biskupa Rzymu. Jednak
wciąż przyglądamy się jego osobie, jego doświadczeniu życia, temu skąd pochodzi
i jak patrzy na świat, jak postrzega dotychczasową misję Kościoła i jakie ma kierunku
działania. Zauważamy przede wszystkim, że jest to prawdziwy duszpasterz.
Przejawia się to m.in. w jego codziennych homiliach, któ re są zawsze owocem jego
osobistego odczytania codziennego Słowa Bożego, a więc owocem jego codziennej
medytacji.
Jakie było zaskoczenie, kiedy na drugi dzień po wyborze w dniu 13 marca
2013 r. celebrował z kardynałami w Kaplicy Sykstyń skiej Mszę św. na zakoń czenie
konklawe. Wtedy wygłosił 7-minutową kró tką homilię, któ ra trafnie pokazała kim
jest i jaki będzie styl jego pasterzowania. Od tamtej pory codzienna celebracja Mszy
św. wygląda chyba podobnie i połączona jest z kró tką homilią.
Wtedy, 14 marca 2013 r. papież mó wił o trzech zadaniach jakie dostrzega
on w Słowie Bożym przeznaczonym na ten właśnie dzień . Mó wił, że Kośció ł ma trzy
zadania: wędrowanie, budowanie i wyznawanie. Papież mó wił, że jeśli nie idziemy
za Chrystusem, to stoimy w miejscu. Jeśli nie budujemy na skale, tzn. na Chrystusie,
to budujemy na piasku. Jeśli nie wyznajemy Chrystusa, nie modlimy się Boga,
to wyznajemy szatana, diabła.
Papież Franciszek przypomniał też wtedy rozmowę Piotra z Jezusem, któ rą
parafrazował mó wiąc takie lub podobne słowa, że Piotr mó wił do Jezusa: „pó jdę za
Tobą dokądkolwiek się udasz, tylko mi nie mó w o krzyżu”. Tymczasem słowa
dzisiejszej Ewangelii są jednoznaczne: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną,
nie jest Mnie godzien”.

W pamiętnej homilii papież mó wił, że kiedy wędrujemy bez krzyża,
to budujemy bez Chrystusa. Kiedy nie dź wigamy krzyża, to nie jesteśmy uczniami
Pana Jezusa, ale uczniami tego świata. Wtedy – mó wił do kardynałó w – jesteśmy
biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie jesteśmy uczniami Pana.
Papież życzył kardynałom, aby mieli odwagę wędrować z krzyżem Pana
i budować Kośció ł na Krwi Chrystusa i głosić Jego chwałę.
Od tamtej pory papież wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę nieustannej
przemiany naszego myślenia, umysłu właśnie w oparciu o Ewangelię Jezusa
Chrystusa. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest inna, zupełnie inna niż „ewangelia” tego
świata. Mó wiąc w uproszczeniu - ten świat ma swoją filozofię. Ten świat chce
świętego spokoju za wszelką cenę. Ten świat chce tylko miłować siebie. Temu światu
nie zależy by odpowiadać na miłość Chrystusa. Ten świat nie chce dź wigać krzyża
i ucieka od ofiary. Ten świat nie chce tracić życia, ale chce je sobie zachować. Temu
światu nie zależy na sprawiedliwości. Ten świat jest bogaty i nie pamięta o ludziach,
któ rzy nie mają wody. Ten świat sobie daje nagrody, choć powinien kajać się ze
wstydu w popiele jako znak pokuty.
Dlaczego tak się dzieje? Dlatego ten świat tak daleko odszedł od Ewangelii?
Bo ten świat nie ma nadziei, jaka rodzi się z wiary. Dlatego ten świat, mimo,
że tak wiele chce, nigdy nic nie osiągnie.
Gdybyśmy mieli być inni niż ten świat, ale nie mieli nadziei z wiary,
to jesteśmy samobó jcami, niemal „kamikadze”. Jednak w perspektywie Ewangelii
wszystko nabiera zupełnie innych wymiaró w.
Można użyć takiego poró wnania, że kiedy na coś patrzymy tylko zwykłym
wzorkiem, ludzkimi tylko oczyma, to wszystko widzimy jako płaskie, jednak kiedy
zaczynamy patrzeć na wszystko przez pryzmat Ewangelii, wtedy jakby zaczynamy
widzieć w przestrzeni, jak w telewizji 3D. Wtedy wszystko widzimy inaczej, lepiej,
dokładniej, wyraźniej, bardziej kolorowo.
I rzeczą najgorszą byłaby pró ba łączenia, a więc chęć pogodzenia mądrości
świata z mądrością Ewangelii, czegoś z jednej rzeczywistości z czymś, co należy
do drugiej rzeczywistości. Używając papieskiej terminologii z tej pierwszej
wspomnianej homilii powiemy: służba Bogu i służba diabłu.
Tak działają ludzie, któ rzy nie mają odwagi. Tak działają ludzie, któ rzy nie do
koń ca potrafią swojej nadziei złożyć w Bogu. Św. Paweł w Liście do Rzymian nakazuje
nam niejako, że we wszystkim mamy „żyć dla Boga”. Zatem czy mamy inny wybó r?
Dobry Boże, daj mi siły, bym pragnął tego, czego Ty pragniesz.
Daj wiarę, abym uwierzył w Ojca.
Daj miłość, abym kochał tak, jak Ty kochasz.
Jezu cichy i serca pokornego,
uczyń serca nasze według Serca Twego!
Powtarzajmy często, również w zaciszu naszych domów
czy mieszkań, podczas odpoczynku: Kto chce znaleźć swe
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,
znajdzie je.
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

Z pielgrzymiego Jakubowego Szlaku
Apel Jasnogórski 25.06.2020
25 czerwca 2020 roku o godz. 18.00 wyruszyliśmy w kierunku Jasnej Gó ry.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą i zabraniem pielgrzymó w z Suchej Gó ry.
Po przybyciu na Jasną Gó rę był czas wolny na indywidualną modlitwę lub nabożeń stwo
czerwcowe. O godzinie 20.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. (transmitowanej przez TVP
3). Kazanie w czasie Eucharystii wygłosił Ojciec Paulin. Utkwiły mi w pamięci słowa
„budujmy nasz dom, naszą rodzinę na mocnych fundamentach. Nawet najpiękniejszy dom
wybudowany na piasku runie, gdyż nie ma właściwych fundamentó w. Prawdziwym
i pewnym fundamentem jest Jezus Chrystus i szczera wiara w Niego. Traktujmy Jezusa
jako przyjaciela, przychodźmy do Niego, rozmawiajmy z Nim, czyń my to z radością
i zaufaniem. Często zabiegamy o znajomości, o wpływy, by mó c coś załatwić, a przecież
to nie jest najważniejsze. Wystarczy mieć najlepszego ZNAJOMEGO w niebie
– on wszystko załatwi”.
Po Mszy św. o godzinie 21.00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogó rskim. Wraz
z nami modlił się pasterz archidiecezji Częstochowskiej abp Wacław Depo, i ks. abp senior
Stanisław Nowak. W drodze powrotnej podró ż umilał nam wspó lny śpiew pieśni
Maryjnych i przygodnych. Na koniec wspó lna modlitwa i błogosławień stwo
ks. Grzegorza zakoń czyło nasze wspó lne pielgrzymowanie do tronu naszej Matki.
W imieniu pielgrzymów z Suchej Góry i Helenki – Maria Deka.
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ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

1. czytanie (Dz 12, 1-11) Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 17-18) Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
1. czytanie (Am 3, 1-8; 4, 11-12) Proroctwo przeciw królestwu Izraela
Ewangelia (Mt 8, 23-27) Uciszenie burzy na jeziorze
1. czytanie (Am 5, 14-15. 21-24) Bóg pragnie kultu w prawdzie
Ewangelia (Mt 8, 28-34) Wypędzenie złych duchów

1

Środa
lipca

2

Czwartek
lipca
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Piątek
lipca

1. czytanie (Ef 2, 19-22) Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów
Ewangelia (J 20, 24-29) Pan mój i Bóg mój

4

Sobota
lipca

1. czytanie (Am 9, 11-15) Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli
Ewangelia (Mt 9, 14-17) Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza
do Nowego

5

Niedziela
lipca

1. czytanie (Za 9, 9-10) Król pokoju
2. czytanie (Rz 8, 9. 11-13) Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie
żyli
Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca

1. czytanie (Am 7, 10-17) Idź, prorokuj do narodu mego
Ewangelia (Mt 9, 1-8) Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

Adres: Zabrze Helenka, ul. Jordana 84
Tel. (032)272-27-15; 792-560-551
Kancelaria Parafialna w wakacje:
Pn 16.00-17.30, Wt 9.00-11.00, Pt 16.00-17.00
Nr konta bankowego: 12 1050 1588 1000 0090 7045 6307
Strona www: www.parafiahelenka.pl

