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rok A

Toksyczne wakacje

Niestety coraz częstszym zjawiskiem,

zwłaszcza wśród młodzieży i młodych dorosłych, jest

konsumpcyjny styl przeżywania wakacji, typowy dla

ludzi „nowoczesnych”, uzależnionych, leniwych,

niezdolnych do wysiłku i dyscypliny. Przejawem

nieodpowiedzialnego sposobu spędzania urlopu są

wakacje przeżywane ponad stan, czy wakacje za

pożyczone pieniądze. Bywa i tak, że dla kogoś wakacje

okazują się czasem lenistwa i bezmyślnej

bezczynności, na przykład z puszką piwa przed

telewizorem czy przed ekranem komputera. Dla ludzi

nieodpowiedzialnych wakacje bywają czasem

tragicznym, gdyż wiążą się z wchodzeniem w grupy

przestępcze, z inicjacją seksualną, z wypadkami

samochodowymi, utonięciami czy z inną formą

tragicznej śmierci. Gdy ktoś zaczyna traktować

wakacje jako sposób na zabawę w każdej formie i za

każdą cenę, wtedy życie przestaje bawić, a zaczyna

coraz bardziej boleć.

Jeśli synowie czy córki unikają wspólnie spędzanych

wakacji, czy wręcz się buntują w obliczu takiej

perspektywy, to jest to dla rodziców poważny sygnał,

że stało się coś złego w ich więzi z własnymi dziećmi.

Tym bardziej warto się wtedy starać o odzyskanie

dobrego kontaktu z synem czy córką. Drugim

zadaniem rodziców jest dopilnowanie, by w czasie,

kiedy ich dzieci będą przebywać poza domem,

pozostawały one pod opieką mądrych i

odpowiedzialnych dorosłych. Nie powinno się posyłać

dzieci ani nastolatków na kolonie, obozy czy inne

wyjazdy wtedy, gdy rodzice nie wiedzą dokładnie, jacy

będą tam wychowawcy, jaki regulamin będzie

obowiązywał i jaki program zajęć będzie realizowany.

Konieczne jest wyjaśnienie zasad mądrego

postępowania w czasie wyjazdu, a także

przypomnienie o prawie do niedzielnej Eucharystii.

Z kolei zadaniem opiekunów na koloniach i obozach

wakacyjnych jest wyjaśnienie dzieciom i młodzieży

jasnych norm dyscyplinarnych, jakie tam obowiązują.

Zawsze powinien obowiązywać bezwzględnie

przestrzegany – pod sankcją odesłania do domu! -

zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów czy

innych szkodliwych zachowań. Dla dzieci i młodzieży

w czasie zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego

opiekunowie powinni być mądrymi wychowawcami,

którzy uważnie obserwują swoich podopiecznych i

stanowczo interweniują w przypadku łamania

regulaminu czy innych niebezpieczeństw.

Największe zagrożenie pojawia się wtedy, gdy rodzice

godzą się na wakacyjne wyjazdy swoich nastoletnich

dzieci w gronie samych tylko niedojrzałych

rówieśników. W takiej sytuacji często w danej grupie

zaczną dominować ci, którzy mają problemy

alkoholowe, narkotykowe czy seksualne. Łatwo też

wtedy o nieroztropność nastolatków, którzy mogą stać

się ofiarą innych nastolatków czy też cynicznych

dorosłych, jeśli tacy pojawią się na wakacyjnych

trasach. Z oczywistych względów szczególnie

dokładnie powinni rodzice kontrolować zasady

wyjazdu swoich dzieci zagranicę.

Roztropni rodzice pamiętają o tym, że także

wtedy, gdy dzieci czy młodzież pozostają na wakacje

w domu rodzinnym, potrzebują opieki i wsparcia ze

strony osób dorosłych z kręgu rodziny czy znajomych.
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1. Z początkiem obecnego tygodnia przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas szczególny

na płaszczyźnie religijnej , jak i historycznej . W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski

i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi,

którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość

naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego,

znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję! ? Naszym

pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest święty Maksymilian Maria Kolbe.

2. We wtorek, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią świętego Franciszka
z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski

uświęcającej , modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie

parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia

do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych

za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nie naprawione.

3. W pierwszy czwartek miesiąca, przez wstawiennictwo św. Jana Marii Vianneya, patrona

wszystkich proboszczów, którego wspomnienie liturgiczne przypada akurat tego dnia,

w modlitwach będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte

powołania kapłańskie. W pierwszy piątek miesiąca będziemy przepraszać Boże Serce za

wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę

nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do

pierwszopiątkowej spowiedzi świętej w naszym kościele w piątek od godz. 1 8:30.

4. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego.

W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt

przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze

wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. I dzisiaj każdego z nas

Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko

będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego

słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie

Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

Msza św. odpustowa w niedziele o godz.11 .00.

5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Danucie Maj i Buć

Kazimierze. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie Wiercińską Lenę i Myślińską Annę.

Zapowiedzi
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Maciej Czuchry syn Józefa i Zofii

Berechowskiej , zamieszkały w Czaszy oraz Mariola Maria Michno córka Tadeusza i Barbary

Cofalik, zamieszkała w Polanie - zapowiedz pierwsza.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Maria Tarnawska, Lena Wiercińska, Maria Piotrowicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 9:00
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