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Gdy

Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego
z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś,
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało
i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie
przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest
Mesjaszem.. Oto słowo Pańskie.
I W E M N I E W I E R Z C I E
Dwa miesiące w roku możemy nazwać maryjnymi. Maj z Litanią
Loretańską i umajonymi kapliczkami oraz październik z codzienną
modlitwą różańcową, uroczyście odmawianą podczas nabożeństw
w kościele. Ale również sierpień stał się w naszej polskiej tradycji czasem
wypełnionym pobożnością maryjną, której wyrazem są pielgrzymki na
Jasną Górę i do innych sanktuariów naszej Pani i Królowej. Wszyscy
uświadamiamy sobie, że jesteśmy Kościołem pielgrzymującym. Wiara jest
drogą, która prowadzi do pełni życia w Królestwie zbawionych.

Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy zapytał uczniów: „Wierzycie
w Boga?” To pytanie mogło zdziwić pobożnych Żydów, których najgłębszą
tożsamość określała wiara w jedynego Boga przekazywana z pokolenia na
pokolenie. To pytanie mogło zdziwić wybranych uczniów, którzy trzy lata szli za
Jezusem, będąc praktykującymi wyznawcami judaizmu. Ale Pan Jezus postawił to
pytanie, by dodać: „I we Mnie wierzcie”. To jest człon wiary, który określa naszą
najgłębszą tożsamość chrześcijańską.
Nie wystarczy być wierzącym, nie wystarczy chodzić do kościoła, nie
wystarczy mieć wiedzę religijną – to jeszcze za mało. Przecież fundamentaliści
islamscy uważają się za gorliwych wyznawców Allacha a Putin uważa się za
wierzącego wyznawcę prawosławia. Dlatego pytanie z dzisiejszej Ewangelii jest
fundamentalne na drogach żywej wiary: „Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?”.
Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do największej miłości, która została nam
ukazana na Kalwarii, w zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa. Miłość oczekuje
zjednoczenia, komunii. Tylko wtedy staje się pełna i może się rozwijać.
Zrozumiał to Szaweł - niegdyś prześladowca Kościoła, a po nawróceniu
pokorny uczeń Ukrzyżowanego Pana i wyznał w Liście do Galatów: „Razem
z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest
życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za
mnie” (Ga 2,19-20). Nie ma prawdziwej wiary bez miłości. Nie ma rozwoju
miłości bez Eucharystii. Zapisał święty Tomasz: „Żaden inny sakrament nie jest
bardziej zbawienny: on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością
duchowych darów. W Kościele Eucharystię składa się tak za żywych, jak i umarłych,
aby pomogła wszystkim, bo dla dobra wszystkich została ustanowiona”.
Jakże wielką bolączką Kościoła są chrześcijanie, którzy latami nie
przystępują do stołu Pańskiego. Zachowują zewnętrzną komunię ze wspólnotą
wierzących, ale poprzez zaniedbanie Komunii sakramentalnej gubią najgłębszą
jedność z Bogiem i wspólnotą. Każdej niedzieli Jezus stawia milionom
chrześcijan na całym świecie pytanie: „A ty za kogo Mnie uważasz?” . Nie
wystarczy wierzyć w Boga, nie wystarczy wypełnić obowiązek, trzeba karmić się
Ciałem Pana, przyjmować Go w Eucharystii i żyć Jego łaską w codziennej drodze
życia i wiary. x. Proboszcz
ŁASKA

NAWIEDZENIA

Przeżyliśmy czas nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej.
Powiedział poeta, że „To, co się skończyło nigdy się nie zaczęło. A to, co
się naprawdę zaczęło, nigdy się nie kończy”. Tej prawdy doświadczamy
głęboko w świecie łaski. Nawiedzenie się skończyło ale Maryja pragnie,
abyśmy stale żyli łaską Jej obecności. Co w nas pozostanie po tym,
nawiedzeniu? Wspomnienia, zdjęcia, obrazki? A co pozostanie w naszych
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sercach? Czy coś się zmieniło w moim
życiu, w życiu mojej rodziny? Wiele
osób z naszej parafii znalazło czas, by
przyjść na spotkanie z Matką
Najświętszą. Ale są również i tacy,
którzy pozostali obojętni. Spytałem
jednego
parafianina czy był na
nawiedzeniu
a
on odpowiedział
pytaniem: „To było jakieś nawiedzenie?”.
Inny gospodarz powiedział mi, że nie miał czasu, bo pracował w polu.
Kiedyś Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą, bo nie rozpoznała czasu swego
nawiedzenia. Iluż chrześcijan nie rozpoznaje czasu swego nawiedzenia?
W Jasnogórskich Ślubach Narodu jest takie zdanie: „Oddajemy
Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce,
aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza
w dni Twoich świąt”. Dlatego zwróćmy uwagę na święta i uroczystości
Matki Najświętszej, aby w nich uczestniczyć z zaangażowaniem
i pobożnością. Obchodzimy w naszej parafii pierwsze soboty miesiąca
wpatrzeni w Niepokalane Serce NMP i po Mszy wieczornej odmawiamy
różaniec wynagradzający. Trzynastego dnia miesiąca od maja do
października odprawiamy nabożeństwa Fatimskie z procesją różańcową.
Każdej niedzieli przed pierwszą Mszą śpiewamy uroczyście Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP. W każdą środę odprawiamy Nowennę do
MB Nieustającej Pomocy. Gorąco zachęcam do licznego udziału w tych
formach pobożności maryjnej, aby pielęgnować i pogłębiać w sobie miłość
do naszej Matki. Wielkim pragnieniem Maryi wyrażanym w wielu
objawieniach jest to, abyśmy odmawiali różaniec w kołach różańcowych.
Kiedyś istniały one w każdej wiosce naszej parafii…
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie
i przeżywanie świętego czasu nawiedzania. Mam nadzieję, że to, co się
w nas zaczęło nie zakończy się, gdy opadły już emocje i podniosłe
przeżycia. Roman Brandstaetter w Hymnie do Madonny Dobrej Przemiany
prosi Maryję:
Uczyń, aby nasze chrześcijaństwo
Przemieniło się w chrześcijaństwo
Chwil powszednich,
Albowiem z chwil powszednich
Zbudowana jest wieczność.
Ten, kto nie myśli
Wymiarami chwili,
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Nigdy nie zdoła
Zrozumieć wieczności.
W świętym czasie nawiedzenia dotknęliśmy tajemnicy wieczności. Teraz
jesteśmy posłani, aby przełożyć to doświadczenie na codzienne życie wiary
w naszych rodzinach i w naszej parafii.
Maryja przebywając w ciele kosztowała zaczątków przyszłego królestwa, czy
to unosząc się ku Bogu w niewymownym porywie serca, czy to zstępując ku
bliźnim w niewypowiedzianej miłości. Stamtąd odbierała hołdy aniołów, stąd
doświadczała serdecznego oddania ludzi. Archanioł Gabriel stał u Jej boku
z aniołami; Jan, uszczęśliwiony powierzeniem pod krzyżem Dziewicy Maryi,
usługiwał Jej wraz z Apostołami. Radowali się wszyscy; tamci upatrując w Niej
Królową, ci widząc w Niej swoją Panią. A jedni i drudzy służyli Jej z pobożnością i
miłością.
Ona zaś osiągnąwszy najwyższe szczyty cnót, otoczona oceanem Bożych łask,
sprowadzała na spragniony i wierny lud obfite strumienie łask, którymi sama
cieszyła się w najwyższym stopniu. Przynosiła zdrowie dla ciała i lekarstwo dla
duszy. Miała moc wskrzeszania ze śmierci ciała i duszy. Któż odszedł od Niej
chory lub smutny albo nieświadom Bożych tajemnic? Któż nie powrócił
w szczęściu i radości do swych spraw, otrzymawszy od Matki Pana to, czego
pragnął?
Oblubienica obsypana tak niezwykłymi dobrami, Matka jedynego Oblubieńca,
słodka i urzekająca wdziękiem, niby źródło ogrodów duchowych, studnia wód
żywych i ożywiających, które spływają z Bożego Libanu, zsyłała
z góry Synaj na wszystkie narody bliskie i dalekie strumienie pokoju i potoki łask
niebieskich. Gdy zatem Królowa dziewic pośród radości aniołów, wesela
archaniołów, okrzyków niebian została wzięta do nieba przez Boga i swojego
Syna, Króla królów, wtedy spełniło się proroctwo psalmisty, który mówił do Pana:
"Królowa stoi po Twojej prawicy, w szacie wzorzystej i złotogłowiu".
(Św. Amadeusz, Godz. Czyt. 22.08)

Z OGŁOSZEŃ






We wtorek uroczystość MB Częstochowskiej. Msza święta o godz. o godz.
1800. Po Mszy nabożeństwo do Matki Bożej i Apel Jasnogórski. Przyjdźmy
licznie do świątyni, aby wyrazić Maryi naszą wdzięczność za łaskę nawiedzenia.
W tym tygodniu wspominamy w liturgii:
W środę – św. Monikę.. W czwartek – św. Augustyna, biskupa i doktora
Kościoła. W piątek - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
Za tydzień Siostry Obliczanki, które prowadzą w Częstochowie Dom
Dziecka będą kwestować w naszej parafii, aby dokończyć dzieło
rozbudowy domu dla swoich podopiecznych.
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