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Kochająca matka zawsze trzeź wa
(…) Od lat przypominamy, że rodzina
jest najważniejszą szkołą trzeźwości, jest
ostoją w budowaniu trzeźwego społeczeństwa. Przed rokiem mówiliśmy o ojcach. Podkreślaliśmy, że powinni być
świadkami wiary i trzeźwości. W tym
roku naszą uwagę poświęcamy matkom.
Mówimy: Kochająca matka jest zawsze
trzeźwa! Kochająca matka dba o trzeźwość rodziny i dzieci! Kochająca matka pomaga budować trzeźwe społeczeństwo!.
Od pierwszych chwil życia dziecka kobieta
staje się strażniczką jego zdrowia. Podczas ciąży nawet niewielka ilość alkoholu
wypitego przez matkę może bardzo poważnie zaszkodzić dziecku, zadziałać toksycznie na jego rozwijający się organizm.
Im większa ilość alkoholu, tym większe
jest ryzyko poważnych uszkodzeń. (…)
Przejawem kobiecego geniuszu jest
wielka wrażliwość i gotowość do chronienia dziecka przed wszelkimi zagrożeniami. Matki przez swą obecność, miłość i czułość chronią najmniejsze dzieci
przed światem zewnętrznym oraz przed
wewnętrznymi niepokojami. One budują
poczucie bezpieczeństwa, otwartość na
wiarę, nadzieję i miłość. Najlepszą wychowawczynią jest matka dobra, mądra
i szczęśliwa, która bardziej swoim przykładem życia niż słowami pozytywnie
wpływa na męża i dzieci.
Mądra matka rozumie, że dzieci sięgają po
alkohol nie tylko z ciekawości. Czynią tak,
ponieważ w jakimś stopniu nie radzą so-

bie z życiem, z emocjami, z własnymi słabościami. Ona wie, że sięganie po alkohol nawet w najmniejszych ilościach przez
dzieci czy młodzież to szybka droga do
uzależnienia i zablokowania ich rozwoju
fizycznego, psychicznego, duchowego, religijnego, moralnego i społecznego. (…) To
rodzice uczą dojrzałego radzenia sobie ze
stresem i problemami oraz pokazują, na
czym polega sens prawdziwej wolności.
(…) Odpowiedzialna matka nie myli miłości
z rozpieszczaniem czy nadopiekuńczością.
Potrafi stawiać dziecku właściwe wymagania, potrafi wytłumaczyć, dać właściwe
argumenty, a gdy trzeba – także nakazać
lub zakazać. Wspiera dziecko, które się
rozwija, chętnie nagradza, ale też stanowczo upomina, gdy błądzi. Pozwala ponosić konsekwencje popełnianych błędów.
Dzięki tej mądrze okazywanej miłości,
dziecko nie tylko wie, że jest kochane, ale
też stopniowo uczy się odpowiedzialnej
miłości wobec siebie i innych. (…)
Trzeźwe i kochające matki, dziękujemy
za waszą odpowiedzialną miłość! Jednocześnie modlimy się w intencji matek
skrzywdzonych, płaczących, cierpiących
przez nałogi mężów i dzieci, opłakujących przegrane życie najbliższych. Modlimy się w intencji tych matek, które
same stały się więźniami poniżającego
i wyniszczającego nałogu. (…) Musimy
uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych.
Bp Tadeusz Bronakowski
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Miesiąc sierpień w kalendarzu liturgicznym obfituje w święta maryjne. Przed tygodniem zostało już przywołane święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, zaś 5 sierpnia przypadało
wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej, której kult
związany jest z jedną z najstarszych świątyń

Mozaika w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie

poświęconych Matce Bożej – jedna z czterech
tzw. bazylik większych Rzymu. Z jej powstaniem
wiąże się tradycja, że w 352 r. Maryja ukazała
się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła
w miejscu, które wskaże. Tym znakiem oka-

10 sierpnia 2014 r.
zał się śnieg, który 5 sierpnia, w czas
upałów, pokrył Wzgórze Eskwilińskie.
Natomiast w środku sierpnia Kościół
świętuje uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Kościele katolickim, jak wiemy, dogmat
o Wniebowzięciu ogłoszony został
dopiero w 1950 r., ale początki celebrowania tej tajemnicy Matki Bożej
zakorzenione są już w wierze i kulcie
pierwszych wieków Kościoła. Wierząc, „że Niepokalana Matka Boga,
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”, wyrażamy też przekonanie, iż
wszyscy jesteśmy przeznaczeni do
życia w jedności z Bogiem w niebie
z duszą i ciałem. W naszej tradycji,
na pamiątkę podania głoszącego, że
Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się w tym dniu
kwiaty, zioła i kłosy zbóż (stąd uroczystość Wniebowzięcia zwana jest również świętem Matki Bożej Zielnej).
Sierpniowe świętowanie na cześć
Matki Bożej dopełnia jeszcze m.in.
wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Królowej (22 sierpnia) oraz
uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej (26 sierpnia).

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
10 sierpnia – Niedziela XIX Zwykła

8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Władysława
z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Reginy i Andrzeja
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Helenę i Józefa Nawa w 15. i 30. rocznicę śmierci
11 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Klary, dziewicy

19.00 – za † koleżankę Marię Tkocz
12 sierpnia – wtorek

19.00 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Arkadiusza
13 sierpnia – środa

19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Królowej Anielskiej
19.45 – nabożeństwo fatimskie
14 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

19.00 – za † ciocię Mari Smoczyńską, † jej męża Jerzego oraz †† z rodziny
15 sierpnia – piątek — Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

8.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik
10.30 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, †† siostry: Sonię i Krystynę oraz
† szwagra Stanisława
18.30 – Nieszpory
19.00 – w intencji Parafian
16 sierpnia – sobota

13.00 – ślub rzymski: Justyna Danielska i Krzysztof Siedlecki
19.00 – za † matkę chrzestną Klarę Semler

17 sierpnia – Niedziela XX Zwykła — uroczystość ŚW. JACKA, prezbitera

8.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Laury
Kulosa, a także dla Mariusza z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża z prośbą o błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Mateusza Grabińskiego

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Ponawiamy zaproszenie do udziału w 38. Pieszej Pielgrzymce Opolskiej od 18 do
23 sierpnia br. Zapisy w kancelarii parafialnej.
▪▪ W najbliższy piątek, sobotę i niedzielę odbędą się Metropolitalne Uroczystości
w Roku Rodziny: 15 sierpnia o godz. 11.00 w Rudach Raciborskich na dziedzińcu
Starego Opactwa Sumie odpustowej będzie przewodniczył bp Wolfgang Ipolt
z Görlitz. 16 sierpnia o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Kamieniu Śląskim odbędą się Nieszpory ku czci św. Jacka, a po nich procesja z relikwiami przed Sanktuarium, gdzie o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza z udziałem Biskupów
Metropolii Górnośląskiej. Po Mszy św. na placu koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Gogolina. W niedzielę 17 sierpnia odbędzie się Pielgrzymka Kobiet do Piekar Śląskich, zaś w Kamieniu Śląskim dalsza część uroczystości odpustowych. Sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył abp Alfons Nossol.
▪▪ Obchodzona w najbliższy piątek uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny ma rangę uroczystości i jest świętem nakazanym, tzn. mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy św., ale nie obowiązuje tego dnia wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych i hucznych zabaw.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej organizuje pielgrzymkę w dniu 6 września Szlakiem
Kościółków drewnianych po ziemi kluczborskiej.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczystość
Wniebowzięcia NMP ofiary będą przeznaczone na Wydział Teologiczny UO, zaś
w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności byłą parafiankę śp. Urszulę
Popp, lat 86, ostatnio zam. w Niemczech. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
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