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243’16
LITURGIA SŁOWA
Czyt. I: Iz 66,18-21; * Ps 117 * Czyt. II: Hbr 12, 5-7.11-13;
Ewangelia: Łk 13,22-30
nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą
podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko
nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść
przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie
chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie
i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie
kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On
wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie
mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz
On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w
królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu
i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są
ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Oto słowo Pańskie.
CIASNE DRZWI MIŁOSIERDZIA

Jezus

Bardzo często słyszymy dzisiaj sformułowanie: „wybór należy do ciebie”. To zdanie
odwołuje się do naszej wolności, jednak na ogół za mało przy tej okazji mówi się
o odpowiedzialności. „Komu więcej dano od tego więcej wymagać się będzie” – mówi Pan
Jezus, a stwierdzenie to dotyczy różnych Bożych darów, także daru wolności. Można
powiedzieć „Komu więcej dano wolności, od tego więcej wymagać się będzie
odpowiedzialności”. Dlatego większą odpowiedzialność ponoszą rodzice niż dzieci, przełożeni
niż podwładni. Dzisiaj wolność została oddzielona od odpowiedzialności i dlatego często
prowadzi do swawoli, egoizmu i destrukcji. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii najpierw

obnaża najgorszy rodzaj fałszu i zakłamania. „Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy
i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem,
skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!”.
W świetle tych słów można powiedzieć, że na sądzie ostatecznym będzie
wielkie zdziwienie w grupie ludzi, którzy uważali się za religijnych i myśleli, że same
piękne słowa, wygłaszane deklaracje wystarczą do zbawienia. Zakłamanie religijne
jest najgorszą formą kłamstwa, bo dotyczy samego źródła prawdy. Podobnie jak
najgorszą formą wojny jest wojna religijna. Jeśli państwa biją się o piękną królową,
o dostęp do morza, o kawałek ziemi – jest to zawsze naganne, ale dotyczy konkretu
ziemskiej rzeczywistości. Jeśli jednak wojna, zabijanie, terroryzm motywowane są
religijnie, to ludzkie sumienie jest zdeprawowane i skażone kłamstwem
fundamentalnym. Trudno wtedy o proces nawrócenia, oczyszczenia i przemiany. Ta
bowiem kategoria ludzi uważa się za bardzo wierzących i nie widzi najmniejszej
potrzeby weryfikacji swoich postaw. Pamiętajmy, że Pan Jezus został skazany na
śmierć przez najwyższą władzę duchowną, a tłum skandujący: ”na krzyż z Nim”
czynił to zapewne z motywów religijnych, przekonany, że broni czystości wiary
tradycji. Charakterystyczne i potwierdzające trudność w nawróceniu ludzi zakłamanych
religijnie jest to, że na Kalwarii nawracają się nie faryzeusze i uczeni w Piśmie, lecz
łotr i setnik. Stanęli w prawdzie o niewinności Pana Jezusa, o własnym błędzie
słabości, wyznali wiarę i oparli dom swojego życia na skale Bożego miłosierdzia.
Przestroga, którą słyszymy dzisiaj z ust Pana Jezusa, jest aktualna w obecnych
czasach - niezwykłego rozwoju środków komunikacji. Szczególnie internet i telefony
komórkowe są nośnikami słów, które – niestety - w dobie szybkich i płytkich
kontaktów, stają się zwykłą „paplaniną’. Pan Jezus – Słowo Wcielone – przestrzega
nas przed słowem bez pokrycia, które fałszuje rzeczywistość, bo nie jest na usługach
prawdy i miłości. Słowo, które stało się ciałem jest mostem łączącym człowieka
Bogiem a jednocześnie objawia nową jakość więzów między ludźmi . Pan Jezus nie
wypowiedział żadnego słowa bez pokrycia. Nie był twórcą nowych teorii religijnospołecznych, lecz sam pierwszy wcielił w życie każde słowo swojej zbawczej nauki.
Powiedział kiedyś: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że
przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!”
(Mt 6,7-8).
Podsumujmy nasze rozważania słowami św. Grzegorza Wielkiego: „Bywa
wszakże i tak, iż dusza wytrwale czyni dobro, a jednak zostaje wyszydzona przez
ludzi; dokonuje zdumiewających rzeczy, a spotykają ją zniewagi. Toteż jeśli na skutek
pochwał mogłaby zwrócić się ku temu, co zewnętrzne, dotknięta niesprawiedliwością,
zwraca się ku swemu wnętrzu i tym bardziej umacnia się wewnętrznie w Bogu, im
bardziej na zewnątrz nie doznaje wsparcia. Całą nadzieję pokłada w Stwórcy i pośród
szyderstw i zniewag wzywa Tego, który wie wszystko. Tak więc dusza człowieka
poniżonego staje się tym bliższą Bogu, im odleglejsza jest od ludzkich pochwał.
Chętnie oddaje się modlitwie i przez utrapienia zewnętrzne staje się sposobniejszą do
rozumienia rzeczywistości wewnętrznej”. x. Proboszcz
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AKT ZAWIERZENIA PARAFII
MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą
parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa
i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie
i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej
parafii.
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Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.
Amen.
Z NAUKI KOŚCIOŁA
Nie znamy czasu, kiedy ma się skończyć ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób
wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona
grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka
sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią
serca ludzkie. Wtedy to, po pokonaniu śmierci, zmartwychwstaną synowie Boży w Chrystusie,
i to, co było wsiane w słabości i zepsuciu, odzieje się nieskażonością, a wobec trwania miłości
i jej dzieła całe to stworzenie, które Bóg uczynił dla człowieka, będzie uwolnione od niewoli
próżności.
Słyszymy wprawdzie, że na nic człowiekowi się nie przyda, jeśli cały świat zyska, a siebie
samego zatraci. Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać
zapobiegliwość, by uprawiać tę ziemię, na której wzrasta owo ciało nowej rodziny ludzkiej,
mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie odróżniać postęp
ziemski od wzrostu królestwa Chrystusowego, to przecież dla królestwa Bożego nie jest
obojętne, jak dalece postęp ten może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczności
ludzkiej.
Jeżeli rozszerzymy po ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia godność ludzką,
wspólnotę braterską i wolność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej
zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego brudu,
rozświetlone i przemienione - gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju. Na tej ziemi królestwo obecne już jest w sposób tajemniczy; urzeczywistnienie zaś jego
nastąpi z przyjściem Pana. (Gaudium et spes, 39)

Z OGŁOSZEŃ
 W piątek uroczystość MB Częstochowskiej. Msza święta o godz. 1800 . Tradycyjnie
Msza wieczorna odprawiona będzie przy ołtarzu Matki Bożej.
Po Mszy odmówimy
AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
KRÓLOWEJ POLSKI
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.
 Z racji uroczystości post piątkowy nie obowiązuje.
 W tym tygodniu wspominamy w liturgii:
W środę – św. Bartłomieja, Apostoła;
W sobotę – św. Monikę.
 W sobotę odbędzie się autokarowa pielgrzymka parafian z Nowego Prażmowa do
Świętej Lipki. Wyjazd o godz. 530 sprzed remizy.
 W najbliższą sobotę zbiórka dla wszystkich ministrantów o godz. 1100
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