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ŚWIĘTY JACEK
Mógł zostać biskupem w Krakowie, wybrał się jednak z wujem do Rzymu, spotkał św.
Dominika i został żebrzącym zakonnikiem. W kategoriach współczesnego mu świata wiele
razy był przegranym, a jednak, ostatecznie jest
zwycięzcą. Święty Jacek Odrowąż pochodził z bardzo
wpływowego rodu. Jego majątek rodzinny pozwoliłby
mu zrobić karierę na skalę europejską. Obracał się
wśród elit rządzących, ale też od najmłodszych lat żył
blisko ludzi świętych. W Krakowie kończył szkołę
katedralną, w tym samym czasie, gdy uczył tam bł.
Wincenty Kadłubek. Później studiował teologię, prawo
kanoniczne w Paryżu i Bolonii.
Otoczony opieką wuja, biskupa Iwona Odrowąża, został
kanonikiem katedry wawelskiej. Ale takie życie nie było
ani dla niego ani dla wuja wystarczające dla głoszenia
Ewangelii. Priorytetem dla nich było poszukiwanie
nowego sposobu docierania z Ewangelią do ludzi,
szczególnie do tych, którzy nie poznali jeszcze chrześcijaństwa. I jeżeli ktoś myśli, że
szukanie nowego języka, nowych form duszpasterskich jest problemem przede wszystkim
współczesnego Kościoła, jest w błędzie.
Modlitwa do św. Jacka
„Wszechmogący, wieczny Boże,
dzięki Twojej łasce święty Jacek
przez wytrwałe głoszenie Ewangelii
odnowił i umocnił w wierze wiele narodów,
za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę,
abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały
i zbawienia ludzi”
(Liturgia Godzin, t. IV, s. 1084).
[https://stacja7.pl/swieci/swiety-jacek-wplywowy-cudotworca ]
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Witajcie Młodzi Przyjaciele!
Rozpoczynamy drugi miesiąc wakacji. To już jedenasty numer „Izydora”. Jak zwykle
znajdziecie w nim fragment encykliki Papieża Jana Pawła II oraz słowa pieśni. W tym
miesiącu jest to „Czarna Madonna”. W cyklu Kartka z kalendarza przegląd sierpniowych
uroczystości i świąt. Jak zwykle zapraszam do pisania na adres gazetki
oraz do rozwiązania krzyżówki.
[Ł.M.]

Pieśń na sierpień
Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
Ref.
Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!
W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:
Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:
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Z encyklik Papieża Jana Pawła II
Encyklika Redemptoris Mater, O błogosławionej Maryi Dziewicy
W życiu pielgrzymującego Kościoła, składa się z trzech części. Wydana
została w 1987 roku. Papież Jan Paweł II pisze w niej między innymi:
1. MATKA ODKUPICIELA zajmuje ściśle określone miejsce w planie
zbawienia, bowiem „gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna
swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane
synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna
swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 4-6).
Tymi słowami apostoła Pawła, które przytacza Sobór Watykański II na początku swojego
wykładu o Błogosławionej Maryi Dziewicy, pragnąc rozpocząć moje rozważanie
o znaczeniu Maryi w tajemnicy Chrystusa i o Jej czynnej i wzorczej obecności w życiu
Kościoła. Są to bowiem słowa, które sławią zarazem miłość Ojca, posłannictwo Syna, dar
Ducha Świętego, Niewiastę, z której narodził się Odkupiciel oraz nasze Boże synostwo
w tajemnicy „pełni czasu”.
Ta „pełnia” wskazuje na wyznaczony odwiecznie moment, w którym Ojciec posłał Syna
swego, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).
Oznacza ona błogosławioną chwilę, w której Słowo, które było u Boga, „stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas” (J 1, 1. 14), stając się naszym bratem. Pełnia ta naznacza chwilę,
w której Duch Święty, który już wylał na Maryję z Nazaretu pełnię łaski, ukształtował w Jej
dziewiczym łonie ludzką naturę Chrystusa. Określa chwilę, w której poprzez wkroczenie
wieczności w czas, ten sam czas zostaje odkupiony i napełniwszy się tajemnicą Chrystusa,
staje się w sposób definitywny „czasem zbawienia”. Pełnia ta naznacza wreszcie
tajemniczy początek drogi Kościoła. Kościół bowiem w liturgii pozdrawia Maryję z Nazaretu
jako swój początek3, gdyż w Niepokalanym Poczęciu widzi zapowiedź zbawczej łaski
paschalnej, przewidzianej dla najszlachetniejszego z jej członków, a nade wszystko,
ponieważ we Wcieleniu spotyka nierozłącznie zjednoczonych Chrystusa i Maryję: Tego,
który jest jego Panem i Głową, i Tę, która wypowiedziawszy pierwsze fiat Nowego
Przymierza, jest jego prawzorem jako oblubienicy i matki.
2. Kościół wzmocniony obecnością Chrystusa (por. Mt 28, 20) pielgrzymuje w czasie
do końca wieków, idąc na spotkanie Pana, który przychodzi; ale na tej drodze — pragnę
to wyraźnie podkreślić — kroczy śladami wędrówki odbytej przez Maryję Dziewicę, która
„szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem
aż do Krzyża”.
Podejmuję te słowa tak treściwe i znamienne z Konstytucji Lumen gentium, która w swej
końcowej treści kreśli jasną syntezę nauki Kościoła na temat Matki Chrystusa, czczonej
przezeń jako Matka najmilsza i jako wzór wiary, nadziei i miłości.
Wkrótce po Soborze wielki mój Poprzednik, Paweł VI, podjął na nowo temat Najświętszej
Dziewicy, wyjaśniając w Encyklice Christi Matri, a następnie w Adhortacjach Apostolskich
Signum magnum i Marialis cultus5 podstawy i kryteria tej szczególnej czci, jakiej Matka
Chrystusa doznaje w Kościele, oraz różne formy nabożeństw maryjnych — liturgicznych,
ludowych, prywatnych — odpowiadających duchowi wiary.
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Krzyżówka nr 11
1
2
3
4
5
6
7

PYTANIA: 1 … Ostateczny; 2 Zapowiedź; 3 Rzeka i stan w USA; 4 Imię dla kundla; 5
Biblijna wieża w Babilonie; 6 Zaprzeczenie, negacja; 7 Ostrzega przed
niebezpieczeństwem.
[Ł.M.]
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię,
nazwisko i wiek) do 21 sierpnia. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
wylosowana ostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 10: WAKACJE . Książkę
otrzymuje Zuzanna lat 14. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

Kartka z kalendarza – sierpień
1 – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK
4 – Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, prezbitera
6 – Święto Przemienienia Pańskiego
8 – Wspomnienie św. Dominika, prezbitera
10 – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
11 – Wspomnienie św. Klary
14 – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
15 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
17 – Uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego patrona archidiecezji i metropolii
katowickiej
20 – Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK
21 – Wspomnienie św. Piusa X, papieża
22 – Wspomnienie NMP, Królowej
24 – Święto św. Bartłomieja, apostoła
26 – Uroczystość NMP Częstochowskiej
27 – Wspomnienie św. Moniki
28 – Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK
29 – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej]
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