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LITURGIA SŁOWA
Czyt. I: Iz 35, 1-6a.10 * Ps 146 * Czytanie II: Jk 5,7-10.

Ewangelia: Mt 11, 2-11
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby
nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Tymczasem Jan,
skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich
uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie
i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim
głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie
zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów
o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą
się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka
w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci,
którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka
zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano:
Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę,
powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.
Oto słowo Pańskie

B Ł O G O S Ł A W I O N Y , K T O N I E ZW Ą T P I
Oprócz ośmiu błogosławieństw, które
Pan Jezus przekazał nam w Kazaniu na
Górze
znajdujemy
również
inne
błogosławieństwa w różnych miejscach

Ewangelii. Dzisiaj także Zbawiciel
wypowiada
niezmiernie
ważne
błogosławieństwo, które odnosi się nie
tylko do uwięzionego Jana Chrzciciela ale

do wszystkich uczniów Chrystusa.
„Błogosławiony, kto we Mnie nie zwątpi”.
Może właśnie to powinno widnieć jako
pierwsze błogosławieństwo, podobnie jak
pierwsze przykazanie: „Nie będziesz miał
Bogów cudzych przede mną” jest bramą
do dziewięciu pozostałych. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że największym
grzechem w Starym i Nowym
Testamencie jest grzech bezbożności.
Przecież grzech pierworodny należy do tej
kategorii wykroczeń fundamentalnych.
Jeszcze Kain nie zabił Abla, jeszcze nie
było zepsucia i demoralizacji jak
w czasach Neogo czy Lota a już dokonało
się najgorsze, które stało się zaczynem
wszelkiego zła: odrzucenie Boga.
Uwięziony i samotny Jan Chrzciciel
stawia Jezusowi pytanie: „Czy Ty jesteś
Tym, który ma przyjść, czy też innego
mamy oczekiwać?” Pan Jezus odpowiada:
Nie ma innego, kto niewidomym wzrok
przywraca,
chromych
uzdrawia,
trędowatych
oczyszcza,
głuchych
wyprowadza ze świata ciszy, umarłych
przywraca do życia, nie ma innego, który
ubogim głosi Ewangelię czyli dobrą
Nowinę. Dla Jana właśnie ta wiadomość,
która przynieśli mu jego uczniowie stała
się dobrą Nowiną, na którą czekał.
Odpowiedź
Jezusa
utkana
była
z wydarzeń, które prorocy zapowiadali
jako znaki czasów mesjańskich. Oto dobra
Nowina dla Jana: Jezus rzeczywiście jest
Barankiem
Bożym,
oczekiwanym
Mesjaszem, który przyszedł zgładzić
grzech świata, grzech buntu i pychy,
grzech
bezbożności
i
kłamstwa.
W ciemnym lochu twierdzy Machorent
może powtórzyć za kapłanem Symeonem,
którego być może pamiętał z dzieciństwa:
„Teraz o Panie pozwól odejść swemu
słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie”.

Zauważmy,
że
Pan
Jezus
w omawianym błogosławieństwie używa
formy dokonanej: „kto we Mnie nie
zwątpi”. A więc nie każda wątpliwość jest
grzechem bezbożności. Słownik biblijny
podaje taką definicję bezbożności:
„Sposób myślenia lub postępowania,
polegający na usuwaniu Boga z życia lub
ignorowaniu Go, a niekiedy nawet na
rozmyślnym łamaniu praw i nakazów
Bożych. Wiele cech może wskazywać na
bezbożność człowieka, m.in. brak
poszanowania
wszelkich
wartości,
bezwzględność,
świętokradztwo,
nieprawość, pycha itp. Różne hebrajskie
i greckie słowa odpowiadające terminowi
„bezbożny” są często tłumaczone jako
„hipokryta”. Hipokryzja jest jedną z form
bezbożności, lecz nie powinno się jej
utożsamiać z bezbożnością. Zasadniczo
rzecz biorąc, bezbożny żyje, działa i myśli
tak, jakby Boga można było ignorować lub
lekceważyć”. (wiara.pl)
Jan wątpi i dlatego pyta Jezusa. Słyszy
odpowiedź i odrzuca zwątpienie. Biblia
utkana jest z pytań czasem bardzo
emocjonalnych, które człowiek kieruje do
Boga. To jest istota pobożności, że chcemy
po Bożemu spojrzeć na tę konkretną
sprawę czy wydarzenie i w Bogu szukamy
odpowiedzi. Nawet jeśli jest to pytanie tak
dramatyczne jako to, które Jezus postawił
na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś
mnie opuścił?”. W tym momencie
zjednoczył się z wszystkimi ludźmi aż po
kres dziejów, którzy na swoich Kalwariach
przeżywają próbę wiary. Jezus musiał
usłyszeć odpowiedź w swym sercu, skoro
za chwilę z dziecięcą ufnością zawoła:
„Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha
mojego”. Amen.
x. Proboszcz
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LITANIA O ZBAWIENIE OD GŁUPOTY
Zbaw nas od głupoty, Panie!
Jesteśmy solą zwietrzałą i bezużyteczną.
Nie umiemy żyć,
Nie umiemy myśleć,
Nie umiemy patrzeć,
Nie umiemy słyszeć,
Nie umiemy niczego przewidzieć,
Nie umiemy z nieszczęść
Wyciągnąć zbawiennych nauk,
I tak wspinamy się
- Zgraja ludzi
Opętanych żądzą zdobywania Po stromej drabinie złudzeń,
A jej szczeble pękają i łamią się
Pod ciężarem naszych nierozważnych kroków.
Czyniąc wszystko na przekór zdrowemu rozsądkowi
I przyrodzonej skłonności do trwania,
Idziemy urojoną drogą
Do urojonego celu,
W klęskach naszych upatrujemy zwycięstwa,
W zwycięstwach nie widzimy zarodków klęski,
W nonsensie upatrujemy sens,
A mowę,
Ten przywilej i chlubę naszego wybraństwa
Uczyniliśmy narzędziem pustej paplaniny
I brzydoty,
I jadowitego kłamstwa,
Na którym usiłujemy zbudować
Wielkość człowieka.
Boże nieskończonej mądrości,
Stworzycielu doskonałego kosmosu
I najpiękniejszej ziemi,
Nieśmiertelnej duszy
I mózgu,
I szarych komórek,
I pięciu zmysłów,
I wolnej woli,
Wyzwól nas z drapieżnych szponów głupoty
Tej czarnookiej kusicielki,
Wabiącej nas na wszystkich rogach historii
Jak na rogach ulic,
Od tej sprawczyni
Naszych błazeńskich zamiarów i czynów,
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I upadków,
I jałowego życia,
I daj nam mądrość oczyszczenia,
Nam,
Synom ziemi,
Soli zwietrzałej i bezużytecznej
(R. Brandtsaetter)

Z D ZIE NNICZKA ŚW. FAUSTYNY 551
Jak wielką powinna każda mieć miłość dla Kościoła. Jak dobre
dziecko, kochające matkę modli się za nią, tak każda dusza chrześcijańska powinna się modlić za Kościół, który jest dla niej Matką.
A co dopiero powiedzieć o nas, zakonnicach, gdzie szczególnie
zobowiązałyśmy się modlić za Kościół, a więc jak wielkie jest
nasze apostolstwo, chociaż tak ukryte. Te codzienne drobiazgi
będą się składać u stóp Pana Jezusa jako ofiara błagalna za świat;
ale aby ofiara była miła Bogu, musi być czysta, aby ofiara była
czysta, musi serce wyzwolić się z wszelkich przywiązań
naturalnych, a wszystkie uczucia zwrócić do Stwórcy swego,
kochając w Nim wszystkie stworzenia, według Jego świętej woli,
a tak postępując każda, w duchu gorliwości, przyniesie radość
Kościołowi.

Z OGŁOSZEŃ
 Prasa katolicka i opłatki są do nabycia w zakrystii.
 Za tydzień na Mszy o godz. 930 - poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus do domowych
szopek.
 We wtorek o godz. 1700 – Msza za Ojczyznę a o godz. 1730 – Różaniec Fatimski.
Pomodlimy się o pokój, nawrócenie Rosji i w int. Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.
Kandydaci do Bierzmowania - obecność obowiązkowa. Po różańcu krótkie
spotkanie.
 W przyszłą niedzielę Harcerze z naszego Gimnazjum będą rozprowadzali wykonane
własnoręcznie ozdoby świąteczne.
 Dziękuję grupie parafian za posprzątanie kościoła i zapraszam chętnych do pomocy
w sobotę o godz. 1500.
 Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana: Ś.P. Alicja WOLDAN (l. 85)
z Prażmowa. Pogrzeb odbędzie się pod koniec tygodnia.
Wieczny odpoczynek…
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