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27 NIEDZIELA ZWYKŁA
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Ha 1, 2-3;2,2-4 * Ps 95 * Czytanie II: 1Tm 1, 6-8.13-14
Ewangelia: Łk 17, 5-10

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej
morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze,
a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który
orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź
i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się,
a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to,
że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy
uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy
wykonać”. Oto słowo Pańskie
PRZYMNÓŻ NAM WIARY
Pan Jezus mówi nam dzisiaj o mocy wiary, która może góry przenosić. Jak
rozumieć to ewangeliczne porównanie, które weszło do naszego codziennego
języka? Z pewnością Zbawiciel nie miał na myśli wiary magicznej, która
dokonuje spektakularnych i szokujących znaków. Warto przypomnieć, że Jezus
nigdy nie czynił cudów na pokaz, by zaspokoić ciekawość tłumów lub
udowodnić swe niezwykłe możliwości. A jednak oczekiwał wiary od ludzi,
którzy prosili Go o cud, by z kolei przyjęta i przeżyta łaska stała się umocnieniem
i pogłębieniem ufności.
„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” – usłyszała Maryja w chwili
zwiastowania. Wierzyć, to zaufać i powierzyć się Bogu, który jest Panem rzeczy
niemożliwych. Za dziesięć dni będziemy przeżywać 35 rocznicę wyboru

błogosławionego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Patrząc na posługę naszego
papieża rozumiemy sens dzisiejszej Ewangelii. Gdyby Jan Paweł II dosłownie
zrealizował słowa o wierze, która przenosi góry, przeniósłby Giewont do Zatoki
Gdańskiej. Taki znak pojawiłby się zapewne we wszystkich mediach na całym
świecie. Ruch turystyczny do Polski wzrósłby wielokrotnie. Ale Jan Paweł II
dokonał rzeczy o wiele trudniejszej – zwyciężył komunizm. „Dla Boga nie ma
nic niemożliwego”.
Prośba apostołów z dzisiejszej Ewangelii – „przymnóż nam wiary” dotyczy samego fundamentu relacji do Boga, albowiem jak mówi List do
Hebrajczyków: „Bez wiary nie można podobać się Bogu” (11,6). Nie chodzi tu
jednak o wiarę w znaczeniu wiary w Boga. Ateizm, nie był znany w czasach
Pana Jezusa. Apostołowie nie proszą o pewność istnienia Boga. Oni proszą o to,
by Bogu bardziej zawierzyć i zaufać. Ktoś powiedział, że nie wystarczy wierzyć
w Boga, trzeba jeszcze uwierzyć Bogu.
Zauważmy, że grzech pierworodny nie zniszczył wiary w Boga. Adam
i Ewa nie stali się ateistami. Oni przecież wiedzieli, że Bóg istnieje. Natomiast
ulegając pokusie przestali wierzyć Bogu, zaufali szatanowi i odrzucili wolę
Stwórcy. Przychodzimy każdej niedzieli do kościoła, codziennie modlimy się,
przystępujemy do sakramentów, a jest to wyraz naszej wiary nie tylko w fakt
istnienia Boga ale droga ufności i powierzania siebie Temu, który jest i który
kocha.
Prośba apostołów staje się pierwszą intencją modlitwy chrześcijanina:
„rozpal moją wiarę, abym się modlił i służył Tobie całym moim życiem”. Święta
Faustyna zapisała w Dzienniczku takie zdarzenie: „Kiedy się pogrążyłam
w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa
wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne
oblicze Pana i powiedział mi Pan: Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą
przez wiarę. O, jak bardzo mi jest mila ich wielka wiara. Widzisz, że choć na
pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej
pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi
mieć wiarą. O, jak miła mi jest żywa wiara”(1420). Żywa wiara, to żywa więź
z Bogiem zwłaszcza w sytuacjach trudnych i bolesnych doświadczeń.
„Wiara bez uczynków martwa jest” – powiedział św. Jakub. Dlatego
pogłębiona wiara konkretyzuje się w postawie wobec cierpiących
i potrzebujących. Uświadamiamy sobie tę prawdę jeszcze głębiej dzisiaj, gdy
rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia. Święta Faustyna uczy nas, że są trzy
przejawy kultu miłosierdzia: 1. Głoszenie, 2. Przyzywanie (modlitwa) i 3. Czyn
(uczynki miłosierne). „Przymnażaj nam wiary” – w tej prośbie zawarte jest
wszystko: prośba, o ducha ufnej i żarliwej modlitwy; o gorliwość apostolską
w głoszeniu miłości miłosiernej i o uczynki miłosierdzia, bez których wiara
byłaby martwa.
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„Panie przymnóż nam wiary”, byśmy na nowo uwierzyli, że jesteśmy
powołani do nieba. „Przymnóż nam wiary”, abyśmy z odwagą wpatrywali się w
światło Twojego Słowa. „Przymnóż nam wiary”, abyśmy znaleźli czas dla Ciebie
i z ufnością szli drogą, którą nas poprowadzisz. „Panie przymnóż nam wiary”,
byśmy inaczej spojrzeli na zagubionych, zamkniętych, grzesznych i zatęsknili za
ich powrotem do Ciebie. „Przymnóż nam wiary”, byśmy wypełnili wszystko, co
do nas należy z pokorą nieużytecznych sług. Amen. x. Proboszcz
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
LUMEN FIDEI – ŚWIATŁO WIARY
23. Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie. W taki sposób
tłumaczone są słowa Izajasza, skierowane do króla
Achaza, w greckiej wersji Biblii hebrajskiej,
w tłumaczeniu Septuaginty zrealizowanym w Aleksandrii
Egipskiej. Tak zatem sprawa poznania prawdy została
postawiona w centrum wiary. Jednakże w tekście
hebrajskim czytamy coś innego. Prorok mówi w nim do
króla: «Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się ». Mamy tu
do czynienia z grą słów z dwiema formami czasownika
'amdn: «uwierzycie» (ta'ami-nu) oraz «ostoicie się» (te'amenu). Król
przestraszony potęgą swoich nieprzyjaciół, szuka bezpieczeństwa, jakie może
mu zapewnić przymierze z wielkim imperium asyryjskim. Wówczas prorok
wzywa go, by polegał tylko na prawdziwej skale, która się nie chwieje - Bogu
Izraela. Ponieważ Bóg jest wiarygodny, jest rzeczą rozsądną wierzyć w Niego,
budować własne bezpieczeństwo na Jego słowie. Tego Boga Izajasz nieco
dalej nazwie dwa razy «Bogiem-Amen » (por. Iz 65, 16), niewzruszonym
fundamentem wierności przymierzu. Można by sądzić, że w greckiej wersji
Biblii, tłumacząc «ostać się» jako «zrozumieć», dokonano głębokiej zmiany
tekstu, przechodząc od biblijnego pojęcia zawierzenia Bogu do greckiego
pojęcia zrozumienia. Jednakże ten przekład, z pewnością dopuszczający
dialog z kulturą helleńską, nie odbiega od głębokiej dynamiki tekstu
hebrajskiego. Ostoja, jaką Izajasz obiecuje królowi, związana jest bowiem ze
zrozumieniem działania Boga oraz jedności, jaką nadaje On życiu człowieka
i historii ludu. Prorok nawołuje do zrozumienia dróg Pańskich, by w wierności
Boga znaleźć mądry zamysł kierujący wiekami. Św. Augustyn zawarł
w swoich Wyznaniach syntezę słów «zrozumieć » i «ostać się», gdy mówi
o prawdzie, której można zawierzyć, aby móc stać mocno: «Wtedy okrzepnę
i umocnię się w Tobie, [...] w Twojej prawdzie». Z kontekstu wiemy, że św.
Augustyn pragnie ukazać, w jaki sposób ta wiarygodna prawda Boża - jak
świadczy o tym Biblia - jest Jego wierną obecnością w dziejach, Jego
zdolnością scalenia razem czasu i gromadzenia rozproszonych dni człowieka..
/Cdn./
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POŚWIĘCENIE ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
W DNIU MARYI W ROKU WIARY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA
Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego Franciszka w dniach 12 i 13
października, podczas obchodów Dnia Maryjnego organizowanych
przez Papieską Radę do spraw Nowej Ewangelizacji, figura Matki
Boskiej Różańcowej z Fatimy czczona w Kaplicy Objawień, będzie
przebywała w Rzymie. 13 października papież Franciszek dokona
poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przed figurą Matki
Boskiej. Dzień Maryjny to jedna z ważnych uroczystości
przewidzianych w papieskim kalendarzu obchodów Roku Wiary,
która zgromadzi w Rzymie setki przedstawicieli ruchów i instytucji związanych
w pobożnością maryjną. „Gorącym pragnieniem Ojca Świętego jest, aby podczas
Dnia Maryjnego obecny był – jako szczególny znak – jeden z najważniejszych dla
chrześcijan na całym świecie wizerunków maryjnych. Dlatego pomyśleliśmy
o umiłowanej, oryginalnej figurze Matce Boskiej z Fatimy” - napisał w liście abp
Rino Fisichella. Figura Matki Boskiej opuści Sanktuarium w Fatimie (Portugalia)
12 października rano i powróci 13 października po południu. Na jej miejscu
w kaplicy Objawień zostanie umieszczona pierwsza figura Dziewicy
Pielgrzymującej z Fatimy, przebywająca stale (od 8 grudnia 2003 roku)
w Bazylice Matki Boskiej Różańcowej.
Z OGŁOSZEŃ
 Przypominamy, że nabożeństwa październikowe odprawiane są w dni
powszednie o godz. 1630 a w niedziele o godz.1715. Serdecznie zapraszamy.
 Za tydzień obchodzić będziemy Dzień Papieski. Jak co roku przy wyjściu z
kościoła będą zbierane ofiary do puszek na stypendia dla dzieci i młodzieży.
 Jutro święto MB Różańcowej. Zapraszam na modlitwę różańcową i Mszę
św. czcicieli MB a szczególnie Koła Różańcowe.
 W przyszłą niedzielę 13 października przed figurą MB Fatimskiej papież
Franciszek poświęci świat Niepoklanemu Sercu NMP. Zapraszam na
Różaniec Fatimski o godz. 1715. Pragniemy w jedności z papieżem oddać się
w modlitwie naszej Matce Maryi. Dzieci Komunijne, Rocznicowe i
kandydaci do Bierzmowania – obecność obowiązkowa.
 Po piętnastym października rozpoczniemy wycinkę drzew na cmentarzu.
Proszę o zaznaczenie wstążką drzew, które stanowią największe zagrożenie.
Koszt wycinki jednego drzewa wynosi średnio 600 zł.
 Prace renowacyjne przy kolumnie św. Heleny zbliżają się do końca.
Możemy dzisiaj z bliska zobaczyć odnowioną figurę św. Heleny, która w
tym tygodniu wróci na swoje miejsce na cmentarzu.
 O posprzątanie kościoła na przyszłą niedzielę proszę mieszkańców ul.
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