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Z PERSPEKTYWY
GÓRY TABOR
Święto liturgiczne Przemienienia Pańskiego wypada 6
sierpnia. Jezus wziął z sobą
Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na
górę wysoką. Tam przemienił
się wobec nich. Jego odzienie
stało się lśniąco białe tak, jak
żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła.
W wydarzeniach, jakie miały miejsce na górze Tabor,
Apostołowie w pewien sposób
śledzą Boży plan zbawienia,
który się realizuje w ciągu wieków. Widzą Mojżesza i Eliasza, którzy przypominają dzieje narodu wybranego. Słyszą
rozmowę, jaką ci dwaj mężowie prowadzą z Jezusem o Jego odejściu, „którego miał dopełnić w Jeruzalem”. Uwaga
Apostołów jest więc skierowana także w stronę Golgoty, ku
męce i śmierci Jezusa. W relacji św. Łukasza Mojżesz i
Eliasz ukazali się „w chwale”,
jaśniejący blaskiem, a przy
nich, jeszcze większym, nieziemskim blaskiem jaśniała
postać Jezusa. Łatwo w tym
znaku dostrzec zapowiedź
zmartwychwstania Chrystusa i
przyszłej
chwały
Jego
uczniów. Ta ostateczna perspektywa życia człowieka
oznacza pełny udział w wewnętrznym życiu Trójcy. Apostołom uświadamia tę prawdę
widok przemienionego Jezusa,
głos Ojca Niebieskiego, a także

obłok, będący znakiem Ducha
Świętego, który ich ogarnia.
Niezwykłe było doświadczenie
trzech Apostołów na świętej górze. Nie byli w stanie od razu
wszystkiego zrozumieć, ale
wszystko zapamiętali. Po zmartwychwstaniu Chrystusa opowiedzieli o tym innym ludziom,
a ten przekaz dociera także do
nas. Kolejne pokolenia chrześcijan rozważają te wydarzenia,

Do użytku wewnętrznego

widząc w nich coraz wyraźniej
realizację Bożego planu zbawienia. Stamtąd, z góry Tabor, widać
znaczenie tego, co było, tego, co
się dzieje teraz oraz tego, ku czemu wszystko zmierza. Warto
więc często wracać w osobistej
modlitwie i medytacji do ewangelicznych opisów mówiących o
doświadczeniach Apostołów w
tym niezwykłym dniu.
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Co słychać w moim Kościele?
Papieska modlitewna intencja
ewangelizacyjna:
Lipiec 2022 r.:
Módlmy się w intencji osób
starszych, które są korzeniami
i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć
w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
Sierpień 2022 r.:
Módlmy się, aby mali i średni
przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym
i społecznym, znaleźli środki
niezbędne do kontynuowania
swojej działalności w służbie
społeczności, w których żyją.

• Zapraszamy do udziału w 45.
Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która
odbędzie się w dniach 4-13
sierpnia br. pod hasłem „Posłani
z Maryją”. Istnieje możliwość
pielgrzymowania w formie tradycyjnej (10 dni w drodze) lub
sztafetowej (1 wybrany dzień).
Zapisy przez formularz internetowy, który znajduje się na stronie
internetowej
www.pielgrzymka.rzeszow.pl.
Rozpoczęcie pielgrzymki 4
sierpnia o godz. 6.30 przy kościele farnym w Rzeszowie.
• Od 24 do 30 lipca Papież
Franciszek będzie gościł w Kanadzie. Ojciec Święty odwiedzi
miasta Edmonton, Maskwacis,
Quebec i Iqaluit. Podczas podróży spotka się z rdzennymi
mieszkańcami Kanady, w tym
z byłymi uczniami szkół rezy-

dencjalnych.
• 22-26 czerwca 2022 r. w Rzymie odbywało się X Światowe
Spotkanie Rodzin. Rozpoczął je
w Watykanie w Auli Pawła VI
festiwal z udziałem Ojca Świętego. W programie znalazły się
wspólne śpiewy, świadectwa oraz
przemówienie Franciszka. Papież
wyraził w nim radość, że może
świętować razem z rodzinami
z całego świata, pomimo przygnębiających wydarzeń, które
miały miejsce w ostatnim czasie:
najpierw była to pandemia a teraz
wojna w Europie, która dołączyła
do innych konfliktów nękających
ludzkość.
Zwracając się do rodzin całego
świata Papież zapewnił je o swojej bliskości i zaapelował, aby
budowały swoje życie wychodząc
zawsze od rzeczywistości, od
konkretnych okoliczności życia.
„Wędrujcie wspólnie, jako małżonkowie, jako rodzina, razem
z innymi rodzinami i razem z Kościołem. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, spotyka
on przy drodze poranionego człowieka, nie omija go, ale troszczy
się o niego i pomaga mu podjąć
dalszą podróż. Chciałbym, aby
tym właśnie był dla was Kościół,
miłosiernym Samarytaninem, który pomaga wam zrobić kolejny
krok, choćby miał być najmniejszy. Postaram się wskazać te kroki, które możemy wykonać razem” – zaznaczył Ojciec Święty.
• „To historyczny dzień w życiu
naszego kraju. […] Dziękujemy
Bogu i modlimy się, by wybrani
przez nas urzędnicy uchwalali
teraz prawa, które będą promować i chronić życie najbardziej

bezbronnych” – napisali amerykańscy biskupi w oświadczeniu
po wyroku Sądu Najwyższego,
który obalił powszechne prawo
do zabijania nienarodzonych
w Stanach Zjednoczonych. Od
tej pory władze federalne nie mogą nakazywać poszczególnym
stanom liberalizacji prawa aborcyjnego. Orzeczenie wymaga
teraz zdecydowanych działań, by
sprostać wyzwaniu troski o życie
nienarodzone – zaznaczył bp
William Lori, odpowiedzialny za
komisję działań prolife w episkopacie USA.
• Choć doraźne wsparcie poszkodowanych w wyniku wojny
na Ukrainie wciąż jest potrzebne,
Caritas przechodzi z działania
w trybie kryzysowym do rozwiązań systemowych. W całej Polsce funkcjonuje już ponad 30
centrów pomocy uchodźcom Caritas, które obejmują potrzebujących kompleksową pomocą.
Pionierską strukturą tego typu
jest Centrum Pomocy Migrantów
i Uchodźców Caritas Polska w
Warszawie. Z jego doświadczeń
mogą korzystać kolejne powstające centra dla uchodźców.
Caritas koncentruje się na wsparciu cudzoziemców w ich drodze
do usamodzielniania się, wspiera
informacją, poradą, pomocą socjalną, mieszkaniową, bezgotówkową, rzeczową, kupuje leki, dofinansowuje wynajem mieszkań.
Centrum Caritas Polska w Warszawie ma wspaniałą salę, która
jest wykorzystywana do zabaw
dzieci, ale też na spotkania senioralne. Prowadzone są kursy języka polskiego.
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Wakacyjne pielgrzymowanie – polski fenomen.
Już na początku lipca, na
polskich drogach pojawiają się
pielgrzymi i będą na nich aż do
końca sierpnia. Mieszkańcy mijanych przez nich miejscowości
będą ich przyjmować z życzliwością, a zagraniczni turyści
będą się dziwić, gdy ich spotkają. Celem pielgrzymów są sanktuaria – najczęściej to na Jasnej
Górze.
W 2021 roku jasnogórskie sanktuarium nawiedziło 1,6
mln pielgrzymów. Ubiegłoroczne piesze pielgrzymowanie, ze
względu na pandemię, odbywało się zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego. W sezonie pielgrzymkowym na Jasną Górę dotarło: 220
pielgrzymek pieszych, 205 pielgrzymek rowerowych , 15 pielgrzymek biegowych. Dotarła
też 1 pielgrzymka konna.
Co sprawia, że człowiek
decyduje się opuścić dom rodzinny i - rezygnując z wygód
życia - wyrusza jako pielgrzym
na wędrówkę ku miejscom
świętym? Najważniejszą motywacją, która jest w sercach pielgrzymów, jest pogłębienie pobożności maryjnej. Dla nas Polaków jest to pogłębienie więzi
z Matką Bożą, która jest Królową Polski. Najczęstszym powodem pielgrzymowania jest
wdzięczność za otrzymane łaski. Trzecią motywacją jest intencja prośby. Bardzo dużo
pielgrzymów niesie w swych
sercach prośby związane z ich
życiem indywidualnym, rodzinnym, społecznym i intencje dotyczące całego naszego Narodu
i Kościoła w Polsce. O atmosferze pielgrzymki decydują sami
pątnicy. Im głębiej i lepiej po-

trafią wniknąć w jej misterium,
tym mocniej doświadczają więzi z Bogiem i ludźmi. Pielgrzymka nie pozbawiając nikogo indywidualności, jednocześnie daje możliwość odczuwania wspólnoty poprzez osobiste
uczestnictwo w trudzie, niewygodzie, tak w spiekocie, jak i w
deszczu. Wędrując w pielgrzymce, czasami nawet kilkaset kilometrów, pątnicy poszerzają swoją wiedzę o mijanych
miejscowościach i ludziach,
którzy pomagają pątnikom w
różny sposób. Zawiązują się
przyjaźnie, obserwuje się prawdziwe jednoczenie serc ludzi,
którzy niejednokrotnie mają
odmienne poglądy na wiele
spraw.
Pielgrzymowanie
ma
swoje podłoże historyczne.
Pierwszym wielkim pątnikiem
był Abraham, który - idąc za
wezwaniem Boga - opuścił ziemię rodzinną i wyruszył do Ziemi Obiecanej. Później tradycja
żydowska nakazywała każdemu
Izraelicie pielgrzymowanie do
miejsc, gdzie przechowywano
arkę przymierza z tablicami dekalogu: do sanktuarium w Betel, miejsca kultu najstarszych

plemion Izraela, Szilo w Efraimie - gdzie upłynęły młode lata
Samuela - a przede wszystkim
do Jerozolimy. Pielgrzymem
był również sam Jezus, który
już jako dwunastolatek wędrował po raz pierwszy, u boku
Józefa i Maryi, do świątyni jerozolimskiej na Święto Paschy.
Po latach, jako Mistrz otoczony
grupą wiernych uczniów, pielgrzymował razem z nimi do Jerozolimy.
Fenomen pielgrzymkowy w ostatnich czasach nabrał
jeszcze innego kolorytu. Ruch
ten ogarnął młodzież, wchłonął
jej dążenie do wspólnoty, do
przeżycia wielkiej przygody,
postawił przed trudami pokonywanymi w grupie ze śpiewem
na ustach, w marszowym rytmie. Otworzył wreszcie duchowo młodzież na to, co stanowi
istotę pielgrzymowania. Na
pielgrzymkę idzie się po radość
życia - tę prawdziwą, a więc
zakorzenioną w Chrystusie
i obecną w człowieku. Taka radość jest czymś radykalnie odmiennym od wesołości - krzykliwej i pustej, nieraz ordynarnej, zagłuszającej głód prawdziwej radości.

W czerwcu w naszej parafii „z wody i Ducha Świętego”
Świętego” narodzili się:

Hanna Świerad
Konstanty Antoszewski
Kaja Rozalia Idzik
Ksawier Babicz

Kornel Jakubek
Julia Motyka
Igor Marchut

W czerwcu ślubowali sobie miłość w sakramencie małżeństwa:

♥♥ Łukasz Paweł Przydział i Joanna Sadowska
♥♥ Marcin Karol Pazdan i Aleksandra Józefa Kuczek
♥♥ Paweł Lula i Joanna Szczęch

W czerwcu odeszli od nas do wieczności:

† Stanisław Ignas
† Józef Hossa
† Romuald Bira
† Ewa Doroba z d. Długosz
† Krystyna Niemiec
† Stanisław Marchlik
† Stanisław Franciszek Skiba

1939 r.
1930 r.
1946 r.
1961 r.
1944 r.
1943 r.
1953 r.
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