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28 Niedziela Zwykła

9 października
LITURGIA SŁOWA

250’16

Czyt. I: 2Kr; 5,14-17 * Ps 98 * Czytanie II: 2Tm 2,8-13

Ewangelia: Łk 17, 11-19

Stało

się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy
przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy
wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka
i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad
nami!” Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie
się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony,
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na
twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu
zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Oto słowo Pańskie
UZDRAWIAJĄCE DZIĘKCZYNIENIE
Naród Wybrany miał strukturę
teokratyczną: realną władzę sprawowali
kapłani (choć istniała także władza
świecka), a wszystko po to, by całe życie
człowieka zorientowane było na sprawy
Boże. To właśnie Pan nieba i ziemi, Ten ,

który
objawił
się
Mojżeszowi
i wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej,
jest prawdziwym Królem Izraela.
Uzdrowienie z trądu, zgodnie z prawem,
musiało być potwierdzone przez kapłanów.
Miało więc wymiar nie tylko medyczny,

przez działanie łaski Miłosiernego Pana
opuścił ich dusze. Ale oni nie napełnili
swych serc ożywczą łaską wiary. Jako
trędowaci tęsknili za przemianą życia, teraz
pobiegli, by cieszyć się życiem,
zapominając o swym Zbawicielu. Tylko
jeden wrócił, a z jego serca popłynęła
modlitwa dziękczynienia. I został
napełniony mocą wiary. A duch nieczysty,
duch kłamstwa i niewdzięczności nie miał
do niego dostępu.
Często, niestety, tak bywa, że
prośba wysłuchana nie rodzi postawy
dziękczynnej. Dziewięciu uzdrowionych
zapomniało o swym Dobroczyńcy,
zachłystując się radością uzdrowienia nie
oddali należnej czci Temu, który – zgodnie
z ich pokornym wołaniem – ulitował się
nad nimi. Zostali oczyszczeni na ciele i na
tym się zatrzymali. Nie zrozumieli, że jest
to tylko znak i zaproszenie, by przyjąć
łaskę o wiele ważniejszą niż zdrowie
fizyczne. Tylko jeden powrócił, by
podziękować Temu, który stał się dla niego
źródłem nowego życia. U stóp Pana
dokonuje się drugie,
ważniejsze
uzdrowienie: „Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła”. Ten cud dokonuje się
w płaszczyźnie duchowej. Cudzoziemiec
staje się bliski przez wiarę i miłość, pokorę
i dziękczynienie. Eucharystia oznacza
„dziękczynienie”. „Szczyt i źródło” życia
Kościoła, jak mówi o Mszy świętej ostatni
Sobór, jest przede wszystkim wspólnym
dziękczynieniem „za wielkie rzeczy, które
nam Pan uczynił”.
To prawda, że każda Eucharystia
niesie w sobie wymiar modlitwy błagalnej.
Przyzywamy Bożego
Miłosierdzia,
przedkładając Dobremu Bogu nasze
prośby
osobiste
i
wspólnotowe.
Przychodzimy przecież z różnymi
problemami i ciężarami codziennego życia,
by włączyć je w Zbawczą Ofiarę Jezusa
Chrystusa. Jak trędowaci z różnych miejsc
naszych słabości i cierpień wołamy:
„Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”.

ale
przede
wszystkim
religijny.
Przypomina to trochę procedury istniejące
w sanktuariach, gdzie dzieją się cudowne
uzdrowienia. Wiadomo, że musi się
najpierw wypowiedzieć komisja lekarska
(złożona nie tylko z wierzących), by opisać
wydarzenie w płaszczyźnie biologicznej.
Ostateczną decyzję o kwalifikacji zjawiska
podejmuje komisja teologiczna (kapłani)
a potwierdza Biskup lub Papież.
Kapłaństwo Starego Przymierza, stało na
straży prawa i kultu w drodze
przygotowania do spełnienia obietnic
mesjańskich.
Cudowne uzdrowienie dziesięciu
trędowatych dzieje się na granicy Starego
i Nowego
Testamentu.
Dziewięciu
uzdrowionych nie rozpoznało „czasu
nawiedzenia”, poszli utartą drogą prawa
mojżeszowego. Natomiast uzdrowiony,
który wrócił do Jezusa, odkrył nową drogę,
na którą został zaproszony przez Tego,
który jest „Prawdą Drogą i Życiem”.
Zawrócił z drogi, nie pokazał się kapłanom,
lecz przyszedł, by pokazać się Jezusowi
Chrystusowi, który „stał się miłosiernym
i wiernym Arcykapłanem” (Hbr 2,17).
Zrozumiał, że to Jezus jest jego
Zbawicielem, który oczyszcza, leczy
i wyzwala.
Pamiętamy przestrogę Pana Jezusa
skierowaną do wszystkich uzdrowionych
z chorób
duchowych,
wyzwolonych
z mocy szatana: „Gdy duch nieczysty
opuści człowieka, błąka się po miejscach
bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy
go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego
domu, skąd wyszedłem. Przychodzi
i zastaje
go
wymiecionym
i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze
siedem innych duchów złośliwszych niż on
sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan
późniejszy owego człowieka staje się
gorszy niż poprzedni” (Łk 11,24-26). Na
podstawie tych słów Ewangelii można
powiedzieć, że w takim stanie znalazło się
dziewięciu uzdrowionych. Duch nieczysty
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Grozi nam jednak niebezpieczeństwo
przed którym przestrzega dzisiejsza
Ewangelia: „Czy nie dziesięciu zostało
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
Żaden się nie znalazł, który by wrócił
i oddał chwałę Bogu?”
Dziewięciu uzdrowionych trędowatych
nie mogło się nadziwić patrząc na swe ręce
i nogi, które jeszcze przed chwilą pokryte
wrzodami były znakiem śmierci, a teraz
czyste i zdrowe są zapowiedzią nowego
życia. Tylko jeden z nich przestał
wpatrywać się w siebie i wrócił do Pana, by
oddać mu cześć i uwielbienie.

Dziękczynienie sprawia, że przestajemy
wpatrywać się w siebie (w swoje rany, albo
w cudownie uzdrowione miejsca po nich)
i kierujemy nasze ufne, pełne uwielbienia
spojrzenie na Jezusa. Spróbujmy tak
przeżywać niedzielną Eucharystię: nie tylko
jako ciążący obowiązek, nie tylko jako czas
zanoszenia różnych próśb i błagań, ale
przede
wszystkim
jako
wielkie
dziękczynienie za wszystkie łaski, które
otrzymujemy od Pana, bo tylko wtedy
usłyszymy słowa Zbawiciela: „Wstań, idź,
twoja wiara cię uzdrowiła”.
x. Proboszcz

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA MODLITWA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy
Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym
Synem swoimi Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.

Z OGŁOSZEŃ
 Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 1715.
 Suma odpustowa dzisiaj o godz. 1130 .
 Dzisiaj także zapraszamy o godz. 1900 na spektakl Polskiego Teatru Historii
pt. Cuda Maryjne. Jest to historia cudów maryjnych opowiedziana za pomocą
piosenek stworzonych przez Krzysztofa Dereszyńskiego do tekstów Macieja
Wojtasa.
 Dziękuję grupie parafian za posprzątanie kościoła i proszę o pomoc
w przygotowaniu kościoła na przyszłą niedzielę. Sprzątanie w piątek po
Różańcu.
 W czwartek ostatnia procesja fatimska w tym roku o godz. 1730. Zapraszam
dzieci (zwłaszcza komunijne) młodzież do Bierzmowania i wszystkich
czcicieli MB.
 Małżeństwa sakramentalne, które chciałyby pogłębić więź z Bogiem i ze
wspólnotą zapraszamy na spotkanie informacyjne w przyszłą niedzielę po
Sumie.
 Dzieci i młodzież, które były kiedykolwiek na oazie zapraszam na spotkanie
w środę po różańcu.
 Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana Ś.P. Arkadiusz Kuklewski
(l. 42) z Wągrodna.. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 1300. Wieczny
odpoczynek…
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