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Czyt. I: Ez 33,7-9 * Ps 95 * * Czytanie II: Rz 13, 8-10

Ewangelia: Mt 18, 15-20

Jezus

powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo
dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się
cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli
dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Oto słowo Pańskie
ZGODNA PROŚBA
„Proście, a będzie wam dane” –
powiedział Pan Jezus, a jednocześnie
wielokrotnie ukazywał na czym polega
istota prośby dziecka Bożego, której nie
może odmówić Ojciec Niebieski. Dzisiaj
mówi nam Zbawiciel o modlitwie
zanoszonej
z
ziemi
przez
ludzi
zjednoczonych miłością i prawdą. „Jeśli
dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będą, to wszystko użyczy im mój Ojciec,
który jest w niebie”. W jednym zdaniu
mamy zawartych bardzo wiele treści.

Najpierw Pan Jezus ukazuje modlitwę jako
relację osobową między człowiekiem, który
jest na ziemi a Bogiem, który jest w niebie.
Modlitwa więc łączy niebo z ziemią,
sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi. Pan
Jezus mówi nam o modlitwie zanoszonej do
Ojca (podobnie jak w modlitwie Pańskiej).
Chodzi najpierw o postawę z jaką
przystępujemy do modlitwy. W pogaństwie
(także w magii) różne sposoby zaklinania
bóstwa miały na celu wykorzystanie sił

duchowych, by spełnił się zamysł (czyli
wola) człowieka. Pan Jezus zaprasza nas do
relacji osobowej już nie z jakimś bóstwem,
ale z Bogiem Jedynym, który jest
najlepszym Ojcem. Tylko Jezus, może
mówić do Boga Ojcze. Dlatego Zbawiciel
używa tu liczby pojedynczej i mówi: „mój
Ojciec”. To właśnie w Chrystusie, staliśmy
się dziećmi Bożymi. Tylko w jedności
z naszym Zbawicielem możemy mówić do
Boga: Ojcze. Można więc powiedzieć, że
tym drugim, z którym mamy zgodnie prosić
Ojca jest najpierw Pan Jezus. To przez
Niego mamy śmiały przystęp do Ojca.
Tylko modlitwa zanoszona w Jego Imię
dociera do Ojca. Mówimy za Soborem
Watykańskim II, że Eucharystia jest
szczytem i źródłem modlitwy Kościoła. Nie
ma ważniejszej modlitwy zanoszonej
z ziemi ku niebu, bo jest to najpierw
modlitwa samego Zbawiciela, z którą
łączymy nasze modlitwy i ofiary. „Chleb
i
wino,
owoc
pracy
człowieka,
przemienione mocą Ducha Świętego
w Ciało i Krew Chrystusa, stają się
zadatkiem „nieba nowego i ziemi nowej",
głoszonych przez Kościół w codziennym
posłannictwie. W Chrystusie, którego
adorujemy
obecnego
w
tajemnicy
eucharystycznej, Ojciec wypowiedział swe
ostateczne słowo o człowieku i jego
dziejach.
Czyż
Kościół
mógłby
urzeczywistniać swoje powołanie bez

umacniania stałej więzi ż Eucharystią, bez
posilania się tym pokarmem, który uświęca,
bez szukania tego nieodzownego wsparcia
dla swej działalności misyjnej? Do
ewangelizowania świata potrzeba apostołów „doświadczonych" w sprawowaniu,
adoracji i kontemplacji Eucharystii. (Jan
Paweł II, Orędzie na niedzielę misyjną,
2004).
Jak słyszeliśmy świat potrzebuje
apostołów, którzy zaświadczą o Chrystusie
swoim życiem: czynem i słowem.
W książce Robinsona „Mgławice ziemi”
jest taka scena, kiedy to do młodego
lekarza, który szczycił się, że jest
chrześcijaninem,
przyszedł
przyjaciel,
również lekarz, lecz niewierzący. Po kilku
godzinach rozmowy, przy rozstaniu, ów
ateista powiedział: Przyszedłem do ciebie,
bo twierdziłeś, że jesteś chrześcijaninem.
Myślałem, że usłyszę coś o Bogu, który
podobno nas kocha, o Chrystusie, który
ponoć powstał z martwych i czeka na nas,
a my czekamy na Niego. Ty jednak plotłeś
jakieś głupstwa o meczu, ględziłeś
o postępie medycyny, zdradziłeś Kogoś,
przede wszystkim Jego – Chrystusa”.
(cyt. za: ks. M. Rosik Siedem Bożych
Darów, Wrocław 2007, 19).
Oto wyzwanie dla każdego z nas:
świadczyć o Bogu całym swoim życiem.

Ks. Proboszcz
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Kiedy weszłam do kaplicy, znowuż ogarnął mnie majestat Boży, czułam się
cała pogrążona w Bogu, cała w Nim zanurzona i przeniknięta, widząc, jak
bardzo Ojciec niebieski miłuje nas. O, jak wielkie szczęście napełnia duszę
moją z poznania Boga, życia Bożego. Pragnę się tym szczęściem podzielić ze
wszystkimi ludźmi, nie mogę zamknąć tego szczęścia we własnym tylko sercu,
bo płomienie jego palą mnie i rozsadzają mi piersi i wnętrzności moje. Pragnę
przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kapłani,
dopomóżcie mi w tym, używajcie najsilniejszych wyrazów o Jego miłosierdziu,
bo wszystko jest bardzo słabym wyrazem wobec tego, jakim jest miłosiernym.

2

CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU
3. Patriotyzm wszystkich obywateli. Dlatego podkreślamy i przypominamy, że swój
wkład do życia i rozwoju naszej ojczyzny wnoszą wszyscy polscy obywatele. Historia
i tożsamość naszej ojczyzny szczególnie ściśle związała się z łacińską tradycją
Kościoła katolickiego. Niemniej, obok katolickiej większości, dobrze służyli naszej
wspólnej ojczyźnie i nadal jej służą Polacy prawosławni i protestanci, a także
wyznający judaizm, islam i inne wyznania oraz ci, którzy nie odnajdują się w żadnej
tradycji religijnej. I choć dokonany przez niemieckich nazistów zbrodniczy Holokaust,
a także inne tragiczne wydarzenia II wojny światowej oraz ich następstwa sprawiły, że
wielu z nich niestety między nami zabrakło, to ich wkład na zawsze pozostanie
wpisany w naszą kulturę, a ich potomkowie nadal wzbogacają nasze życie publiczne.
Dlatego też współczesny polski patriotyzm, pamiętając o wkładzie, jaki wnosi doń
katolicyzm i polska tradycja, zawsze winien żywić szacunek i poczucie wspólnoty
wobec wszystkich obywateli, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie, dla
których polskość i patriotyzm są wyborem moralnym i kulturowym.
4. Patriotyzm tu i teraz. Chcemy także przypomnieć o codziennym i obywatelskim
wymiarze naszego patriotyzmu. Albowiem w momentach trudnych, w chwilach
niewoli i narodowej próby, patriotyzm bywał często wymagającym egzaminem
z odwagi i heroizmu. Z poświęceniem i bohaterstwem zdawali go polscy powstańcy,
żołnierze, działacze podziemia i antykomunistycznej opozycji demokratycznej.
Zdawali go budowniczy polskiego państwa podziemnego, ludność cywilna Warszawy
i wielu innych polskich miast i wsi, zdawali go przedstawiciele Kościoła. Zachowując
wdzięczną pamięć o naszych bohaterskich braciach i siostrach, którzy już zdali ten
egzamin, ze świadomością, że i my możemy być kiedyś do niego wezwani, winniśmy
jednak pamiętać, że egzamin z patriotyzmu zdaje się również w czasie wolności
i pokoju. Jak przypominali biskupi: „Prawdziwa miłość ojczyzny to nie tyle piękne,
uroczyste deklaracje, ile praktyczna postawa, solidna troska i praca dla wspólnego
dobra”.
Dziś zatem patriotyzm wyrażać się powinien w życiu naszych rodzin, które są pierwszą
szkołą miłości, odpowiedzialności i służby bliźniemu. Przestrzenią, w jakiej codziennie
zdajemy egzamin z patriotyzmu są miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie –
gmina, parafia, szkoła, zakład pracy, wspólnota sąsiedzka i lokalna. Wszędzie tam
patriotyzm wzywa nas do życzliwości, solidarności, uczciwości i troski o budowanie
wspólnego dobra. Patriotyzm konkretyzuje się w naszej postawie obywatelskiej;
w szacunku dla prawa i zasad, które porządkują i umożliwiają życie społeczne, jak –
przykładowo – rzetelne płacenie podatków; w zainteresowaniu sprawami publicznymi
i w odpowiedzialnym uczestnictwie w demokratycznych procedurach; w sumiennym
i uczciwym wypełnianiu obowiązków zawodowych; pielęgnowaniu pamięci
historycznej, szacunku dla postaci i symboli narodowych; w dbałości o otaczającą nas
przyrodę; w zaangażowaniu w samorządność i działania licznych organizacji,
w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych.
(cdn)
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1 4 W R ZE Ś N I A – Ś W I Ę T O P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A
PAŃSKIEGO
Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez
Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii
Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych
prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna,
św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan
Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do
daty tego wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej
podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień
wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z
tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie
dwie
bazyliki:
Męczenników
(Martyrium)
i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników
nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste
poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę
obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później
przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego dnia wypada rocznica
wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża,
która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono
najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego
Kościoła Powszechnego.

Z O G Ł O S ZE Ń


W środę procesja fatimska po Mszy wieczornej. Zapraszam wszystkich
a szczególnie dzieci i młodzież. Obecność kandydatów do Bierzmowania
obowiązkowa.



Przeżywamy Tydzień Wychowania. Msza św. dla dzieci klas II i III i ich rodzin
w przyszłą niedzielę o godz. 1600.



W czwartek święto Podwyższenia Krzyża a dzień później wspominamy
w liturgii MB Bolesną.



Za tydzień zapraszam kandydatów do bierzmowania na Mszę św. o godz. 18 00.
Po Mszy spotkanie w kościele.



Dziękuję grupie parafian za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.
Zapraszam do pomocy w najbliższy piątek po Mszy wieczornej.
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