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Czytanie I: Ml 1,14b-2,2b.8-10* Ps 131, 1. 2-3 * Czyt. II: 1 Tes 2,7b-9.13

Ewangelia: Mt 23,1-12
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi
słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni
w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.
Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je
ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie
chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu,
żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle
u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła
w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich
Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz
Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie
waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie
również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz,
Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Oto słowo Pańskie
DROGA WYWYŻSZENIA
Bóg stworzył człowieka na swój
obraz i swoje podobieństwo. Dlatego
każdy z nas powołany jest do świętości,
czyli do ostatecznego upodobnienia się
do Boga w wiecznej komunii

zbawionych. W każdym człowieku jest
wpisane pragnienie wielkości, które po
grzechu
pierworodnym
zostało
zaburzone i skierowane na fałszywe tory
egoizmu i pychy. Szatan skusił

człowieka: „Będziesz wielki odrzucając
Wielkiego Boga, będziesz nieskończony
odrzucając Nieskończonego, będziesz
wieczny odrzucając wieczną miłość”.
Bóg postanowił zbawić poniżonego
grzechem człowieka stając się jednym,
z nas. Mówi o tym w zachwycie
św. Paweł w hymnie o Chrystusie
słudze: „Jezus Chrystus, istniejąc
w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, aby na równi być
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi. A w zewnętrznym
przejawie, uznany za człowieka, uniżył
samego siebie, stawszy się posłusznym
aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej”
(Flp 2,6-8).
Jezus uniżył i ogołocił siebie dlatego,
że człowiek został poniżony i ogołocony
przez grzech. Pamiętamy, że po upadku
pierwsi rodzice skryli się przed Bogiem.
Adam tak skomentował to zachowanie:
„Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przestraszyłem się, bo jestem nagi,
i ukryłem się” (Rdz 3,9). Święty Paweł
w cytowanym fragmencie listu do
Filipian łączy uniżenie i ogołocenie
Chrystusa z posłuszeństwem aż do
śmierci i to śmierci krzyżowej.
Posłuszeństwo Syna Bożego jest
odpowiedzią
na
nieposłuszeństwo
pierwszych rodziców, przez które
człowiek powołany do świętości,
wielkości i wieczności odrzucił miłość
Boga i zaprzeczył swojej godności
dziecka Bożego. Ogołocenie o którym
mówi św. Paweł oprócz wszystkich
innych znaczeń i interpretacji ma
również odniesienie do podstawowego
doświadczenia każdego człowieka. Jezus
urodził się nagi tak jak każdy z nas i to
jest to pierwsze ogołocenie – tajemnica
wcielenia. Ale również pod koniec życia
Jezus
doświadcza
dosłownego
ogołocenia, gdy oprawcy zdzierają

z niego szatę, by Go ośmieszyć
i poniżyć. To jedna z najbardziej
wyrafinowanych form deptania ludzkiej
godności, gdy oprawcy rozbierają ofiarę
do naga. Tak czyniły i czynią wszystkie
wielkie i małe totalitaryzmy odrzucające
Boga. Święty ojciec Maksymilian wraz
dziewięcioma więźniami skazanymi na
śmierć głodową zostali zamknięci
w zimnym i wilgotnym bunkrze
zupełnie
nadzy.
Maksymilian
dobrowolnie wybrał to poniżające
doświadczenie, aby nie tylko ocalić
współwięźnia
–
Franciszka
Gajowniczka, lecz by zjednoczyć się
z Tym, który uniżył samego siebie
przyjąwszy postać sługi.
Krzyż Jezusa stał się znakiem
największej miłości, która oczyszcza,
zbawia i wywyższa. Św. Jan Paweł II
tak mówił o tej tajemnicy: Oto
najważniejsza nauka, płynąca z krzyża:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne” (J 3,16). Dlatego
Kościół przez wieki wpatruje się
w Krzyż Chrystusa, bo w nim znajduje
odpowiedź na pytania o godność
i wolność osoby ludzkiej: „Zwłaszcza
w Chrystusie ukrzyżowanym znajduje
Kościół odpowiedź na nurtujące dziś tak
wielu ludzi pytanie o to, czy
posłuszeństwo wobec uniwersalnych
niezmiennych norm moralnych może
wyrażać szacunek dla jedyności
i niepowtarzalności każdej ludzkiej
osoby i nie zagrażać jej wolności
i godności. Kościół ma taką samą
świadomość otrzymanej misji jak
apostoł Paweł: „Posłał mnie Chrystus,
(...) abym głosił Ewangelię, i to nie
w mądrości słowa, by nie zniweczyć
Chrystusowego krzyża (...) my głosimy
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest
zgorszeniem dla Żydów a głupstwem dla
pogan, dla tych zaś, którzy są powołani,
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tak spośród Żydów, jak i spośród
Greków, Chrystusem, mocą Bożą
i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 17. 23-24).
Chrystus
ukrzyżowany
objawia
autentyczny sens wolności, w pełni go
realizuje poprzez całkowity dar z siebie
i powołuje swoich uczniów do udziału
w tej samej wolności”. (Jan Paweł II,
Veritatis Splendor 85)
W świetle tych słów i całej posługi
naszego papieża jak absurdalnym

wydaje się wyrok francuskiego sądu
nakazający
zdjęcie
krzyża
znad
wizerunku św. Jana Pawła II.
Tak to już jest, że pycha prowadzi do
degradacji, poniżenia i zaprzeczenia
ludzkiej wolności i godności a pokora
staje się siłą ocalenia naszej wielkości,
którą odkrywamy i doświadczamy
w wywyższającej mocy miłosierdzia
Bożego.
Ks. Proboszcz

CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU
13. Patriotyzm i sport. Mówiąc o środowiskach odpowiedzialnych za kształt polskiego
patriotyzmu, nie sposób nie wspomnieć o jego związku ze sportem. Warto tutaj przypomnieć,
że to powstające na przełomie XIX i XX wieku między innymi w Krakowie, Warszawie,
Lwowie czy na Górnym Śląsku polskie towarzystwa sportowe budziły i wzmacniały
narodową świadomość Polaków. Warto też zauważyć, że we współczesnym świecie wielkie
wydarzenia sportowe stały się istotną formą przeżywania tożsamości narodowej
i demonstrowania patriotyzmu. Wielka rzesza kibiców, śledząc zmagania swych
reprezentantów, szuka nie tylko emocji czy widowiska sportowego, ale doświadcza także
i wyraża narodową wspólnotę, dumę i solidarność. Tę pozytywną wspólnototwórczą rolę pełni
sport również na poziomie lokalnym, ucząc wierności, samopomocy oraz przywiązania do
barw klubowych i symboli.
Dostrzegając i doceniając to wszystko, trudno zarazem nie zauważyć, że stadiony sportowe
bywają niekiedy miejscem niepokojów i agresji, także o podłożu etnicznym. Zdarza się
niestety, że kibice, wyrażając swoje emocje i przywiązanie do własnej drużyny, obrażają
innych. Chcemy zatem powtórzyć, że także w tym, tak ważnym zwłaszcza dla młodego
pokolenia wymiarze życia publicznego, narodowy czy też lokalny patriotyzm nie może być
nigdy uzasadnieniem dla wrogości, pogardy i agresji. Dlatego zwracamy się też z prośbą do
sportowców, instruktorów i działaczy sportowych, by młodemu pokoleniu pokazywali sport
nie tylko jako obszar zmagań i rywalizacji, ale także jako przestrzeń gry fair, przyjaźni,
poświęcenia i szacunku dla rywala.
14. Historyczne rekonstrukcje. Pisząc o narodowej pamięci i wspierającej ją polityce
historycznej, chcemy również wspomnieć coraz bardziej popularny, nie tylko w Polsce,
fenomen rekonstrukcji historycznych. W dobie kultury popularnej i obrazkowej trudno nie
dostrzec i nie docenić ich wartości. Wspierane przez władze publiczne, odtwarzane przez
pasjonatów historii, przemyślane i dobrze przygotowane rekonstrukcje, podobnie jak
interaktywne muzea, zwłaszcza w młodym pokoleniu mogą pobudzać i umacniać
zainteresowanie narodową historią.
Jednak i tu potrzebna jest rozwaga. Przygotowując tego rodzaju inscenizacje pamiętać należy
o misterium ludzkiej śmierci i cierpienia, lęku i bohaterstwa, których dostojeństwo i tajemnicę
nie zawsze da się właściwie ukazać w masowych, plenerowych prezentacjach. Trzeba też
pamiętać, że inscenizacje takie, z konieczności symboliczne i uproszczone, nie mogą wyrazić
całej dramaturgii, a czasem grozy i okrucieństwa historycznych sytuacji, które przywołują, co
z kolei rodzi ryzyko nadmiernych uproszczeń. Dotyczy to również znaków i symboli
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narodowych i patriotycznych, za wierność którym nasi rodacy niejednokrotnie płacili
najwyższą cenę. Nie powinno się ich banalizować, lecz odnosić z szacunkiem i pietyzmem..
Z chrześcijańskiego punktu widzenia trzeba wreszcie podkreślić, że wojna, choć często
ujawnia ludzką wielkość i bohaterstwo, nie jest barwną opowieścią czy przygodą, ale
dramatem, cierpieniem i złem, któremu należy zawsze zapobiegać.
Zakończenie
Na zakończenie, raz jeszcze chcemy podziękować tym wszystkim, dzięki którym polski
patriotyzm jest trwały oraz żywotny. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wielka lekcja
polskiego patriotyzmu jest nam wszystkim nie tylko dana, ale i zadana. Polska była, jest
i powinna pozostać we współczesnej Europie i świecie symbolem solidarności, otwartości
i gościnności.
Dlatego ponownie zwracamy się do rodziców, nauczycieli, przedstawicieli władz publicznych
i polityków, urzędników i funkcjonariuszy służb państwowych, samorządowców, twórców
kultury i ludzi mediów, duszpasterzy, katechetów, instruktorów harcerskich, działaczy
społecznych, historycznych rekonstruktorów i sportowców, aby nie ustawali w kształtowaniu
szlachetnego, opartego o chrześcijańską miłość bliźniego, polskiego patriotyzmu.
Chcemy też zadeklarować i wyrazić przekonanie, że Kościół katolicki w Polsce, podobnie jak
to czynił w historii, będzie – środkami wynikającymi z jego misji – takie działania doceniał
i wspierał.
Dokument przyjęty na 375. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Z OGŁOSZEŃ
 Przypominam, że do czwartku o godz. 1630 odmawiamy różaniec
wypominkowy.
 Wypominki roczne można jeszcze zamówić w listopadzie w zakrystii lub
kancelarii.
 W sobotę 99 rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. o godz. 930 ,1130
i 1700. Suma w int. Ojczyzny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za Polskę.
 Z racji Święta Niepodległości w sobotę kancelaria parafialna będzie
nieczynna. Przypominam o wywieszeniu flagi państwowej – znaku naszej
tożsamości i dumy.
 Intencja dla Koła św. Faustyny: „O miłosierdzie Boże dla konających. Dla
koła św. Franciszka: „Za kuszonych myślami samobójczymi”.
 Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana Ś.P. + Zenon BOROWSKI
(l. 82) z Wągrodna. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 1100.
Wieczny odpoczynek….
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