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Objawienie Bo¿e
Œwiat³o wydobywaj¹ce treœæ i piêkno witra¿a mo¿e
pos³u¿yæ nam jako symbol Objawienia: Pan Bóg,
objawiaj¹c siê, daje nam udzia³ w œwietle, które rozœwietla
tajemnicê cz³owieka i ca³ej ludzkoœci. Owo œwiat³o Koœció³
ma obowi¹zek udostêpniaæ wszystkim ludziom,
aby poci¹gn¹æ ich do Serca Bo¿ego i zjednoczyæ z Nim.
To prawda, ¿e za pomoc¹ swego rozumu ka¿dy cz³owiek
mo¿e w sposób pewny poznaæ Boga na podstawie Jego
dzie³: piêkna i harmonii przyrody, praw natury i g³osu
sumienia. Chrzeœcijanie jednak zgodnie wierz¹, ¿e istnieje
jeszcze inny porz¹dek poznania, do którego cz³owiek
nie mo¿e dojœæ o w³asnych si³ach – Objawienie Bo¿e.
(por. KKK 50). Bóg objawi³ siê cz³owiekowi zaraz na pocz¹tku dziejów, by uczyniæ go swym dzieckiem,
przyjacielem i powo³aæ do ¿ycia wiecznego. Kiedy zaœ cz³owiek popad³ w niewolê grzechu i œmierci,
Bóg nie pozostawi³ go w tej niewoli, lecz objawi³ siê, ¿eby go zbawiæ. I tak da³ poznaæ siê Abrahamowi
oraz patriarchom wybranego przez siebie narodu izraelskiego, tworz¹c z niego lud przymierza. Wybawi³
go z niewoli egipskiej, objawiaj¹c w noc paschaln¹ i na ró¿nych etapach wêdrówki do Ziemi Obiecanej
swoj¹ zbawcz¹ moc. PóŸniej przemawia³ do tego ludu przez proroków, nawo³uj¹c do wiary w Siebie oraz
do przestrzegania swoich przykazañ. Gdy nadesz³a zamierzona przez Boga pe³nia czasu, pos³a³ On swego
Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Panny (por. Ga 4,4). Jezus Chrystus g³osi Dobr¹ Nowinê
o zbawieniu, ka¿dym swoim s³owem i czynem ukazuje Boga jako Abbê - ukochanego Ojca, w koñcu
oddaje ¿ycie na Krzy¿u i zmartwychwstaje, ods³aniaj¹c w ten sposób g³êbiê mi³oœci Boga do ludzi oraz
Jego wolê wyzwolenia nas z grzechu i œmierci. Dos³ownie Objawienie oznacza wiêc ods³oniêcie: Bóg
stopniowo, przez swoj¹ szczególn¹ „pedagogiê Bo¿¹” (KKK 53), da³ siê poznawaæ ludziom, przygotowuj¹c
ich do wydarzenia ostatecznego - przyjœcia swojego jedynego Syna. Widziane w tej perspektywie
Objawienie jest darowaniem siê Boga cz³owiekowi w Jezusie Chrystusie. Nie tylko s³owa i czyny Jezusa,
lecz On sam, w swoim cz³owieczeñstwie, sta³ siê objawieniem Ojca: jest jedno z Ojcem tak, ¿e kto Go
widzi, widzi i Ojca; kto spotyka siê z Nim, spotyka siê z Ojcem. Nazywamy to pe³ni¹ Objawienia. Dlatego
Koœció³ naucza, ¿e Objawienie zakoñczy³o siê wraz ze œmierci¹ ostatniego œwiadka Zmartwychwstania
i zarazem z zamkniêciem procesu powstawania Pisma Œwiêtego. Wszystko, co jest konieczne
do zbawienia, wykona³o siê we Wcieleniu, Mêce i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, On jest naszym
jedynym Odkupicielem, nasz¹ Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem (por. J 14,6)! Koœció³ jednak z wdziêcznoœci¹
przyjmuje tak¿e objawienia prywatne, np. œw. Ma³gorzaty Marii Alacoque o Najœwiêtszym Sercu Jezusa,
œw. Bernadetty z Lourdes o Niepokalanym Poczêciu, œw. Siostry Faustyny o Mi³osierdziu Bo¿ym. Ich rol¹
nie jest „uzupe³nianie objawienia Chrystusa, lecz pomoc w jego pe³niejszym prze¿ywaniu w danej
epoce” (KKK 67). Koœció³ ostrzega jednak przed objawieniami fa³szywymi - b¹dŸ to zaczerpniêtymi z religii
niechrzeœcijañskich, b¹dŸ propagowanymi przez sekty - a zmierzaj¹cymi do przekroczenia
czy poprawiania Objawienia Chrystusowego. Czy potrafiê teraz, odwo³uj¹c siê do porównania
z witra¿em, wyjaœniæ najg³êbszy sens s³owa „Objawienie”? Czy wiem, dlaczego mówimy o pedagogii
Bo¿ej? Czy rozumiem, w jakim sensie Wcielenie, ¿ycie Jezusa Chrystusa poœród nas, Jego Œmieræ
i Zmartwychwstanie jest szczytem i pe³ni¹ Objawienia?
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 7,11-17).
Jezus uda³ siê do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i t³um
wielki. Gdy zbli¿y³ siê do bramy miejskiej, w³aœnie wynoszono umar³ego - jedynego syna
matki, a ta by³a wdow¹. Towarzyszy³ jej spory t³um z miasta. Na jej widok Pan u¿ali³ siê nad
ni¹ i rzek³ do niej: Nie p³acz! Potem przyst¹pi³, dotkn¹³ siê mar - a ci, którzy je nieœli, stanêli i rzek³: M³odzieñcze, tobie mówiê wstañ! Zmar³y usiad³ i zacz¹³ mówiæ; i odda³ go jego
matce. A wszystkich ogarn¹³ strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powsta³ wœród
nas, i Bóg ³askawie nawiedzi³ lud swój. I rozesz³a siê ta wieœæ o Nim po ca³ej Judei i po ca³ej
okolicznej krainie.
* * * * * * * * * * * *
TRZY WDOWY OP£AKUJ¥CE TRZECH SYNÓW
Ktoœ kiedyœ powiedzia³: Niczego w ¿yciu nie „musisz”, oprócz
jednego: „musisz” umrzeæ. Czym dla mnie jest œmieræ? W œwiecie,
gdzie liczy siê sukces, nie mówi siê o takich pora¿kach jak… œmieræ.
Próbujemy zmieniaæ temat, a jednak on powraca. Czêsto spotykamy
dwie skrajne postawy w odniesieniu do tematu œmierci. Pierwsza, to
ucieczka: nie myœleæ o tym, „przecie¿ jestem m³ody, za oknem
wiosna”. Druga postawa: nie bojê siê œmierci, „nie smuæ siê, to nic
strasznego”. Tymczasem œmieræ jest tajemnic¹ i wiemy o niej bardzo ma³o, z wyj¹tkiem tego,
¿e dotyczy tak¿e nas. Pewne œwiat³o daje nam dzisiejsza Ewangelia. Chrystus spotyka matkê
op³akuj¹c¹ zmar³ego syna. Po pierwsze: Jezus okazuje wspó³czucie. Œwiêty £ukasz pisze: „Pan u¿ali³
siê nad ni¹” Po drugie: Chrystus nie stosuje „taniego” pocieszenia, a daje ¿ycie dziecku. W obliczu
tajemnicy œmierci Jezus pochyla siê nad tymi, którzy op³akuj¹ zmar³ych. P³acze z tymi, którzy p³acz¹.
Lecz Chrystus nie zatrzymuje siê na wspó³czuciu. On przechodzi z nami przez nasze ³zy i smutek.
Jezus przechodzi tak¿e z nami przez nasz¹ œmieræ do ¯ycia. W dzisiejszym czytaniu z Pierwszej Ksiêgi
Królewskiej równie¿ spotykamy wdowê, która traci syna. On jednak powraca do ¿ycia dziêki
modlitwie Eliasza. Obie kobiety przypominaj¹ inn¹ wdowê, która patrzy³a na œmieræ Syna.
To Maryja stoj¹ca pod krzy¿em. Jej Syn, Jezus Chrystus, umar³ i zmartwychwsta³! To dziêki Jezusowi
pochylamy siê z pokor¹ nad tajemnic¹ œmierci, która dla nas jest przejœciem do ¿ycia wiecznego.

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ o drodze wiary (30.05.2016)
Tak Koœció³, jak i ka¿dy chrzeœcijanin musz¹ dbaæ o to, by na swej drodze wiary nie zamkn¹æ siê w systemie regu³, ale zostawiæ
miejsce dla pamiêci o otrzymanych od Boga darach, a tak¿e o dynamizmie proroctwa i horyzoncie nadziei. To g³ówne myœli
papieskiej homilii podczas poniedzia³kowej Mszy w kaplicy Domu œw. Marty.
W ¿yciu pojawia siê napiêcie miêdzy struktur¹ prawa, która wszystko ogranicza, a wyzwalaj¹cym oddechem proroctwa, które
poza te ograniczenia wychodzi. W ¿yciu wiary zbyt mocne skoncentrowanie siê na normach mo¿e zdaniem Papie¿a zadusiæ wartoœæ
pamiêci i dynamizmu Ducha Œwiêtego. W liturgicznym fragmencie z Ewangelii œw. Marka s³yszymy o tym, jak rolnicy, którym
w³aœciciel winnicy odda³ j¹ w dzier¿awê, nie chc¹ zwróciæ mu nale¿nej czêœci plonów, kolejno lekcewa¿¹c, a nawet zabijaj¹c jego
s³ugi. Na koñcu zabijaj¹ tak¿e i jego syna s¹dz¹c, ¿e w ten sposób posi¹d¹ na w³asnoœæ winnicê.
Jak zauwa¿y³ Franciszek, jest to obraz ludu zamkniêtego w samym sobie, który nie otwiera siê na Bo¿e obietnice i nie oczekuje
ich spe³nienia. To ludzie bez pamiêci, bez proroctwa i bez nadziei. A ich przywódców interesuje tylko jedno: by wznosiæ wci¹¿ mury
prawa, nie tworz¹c z niego nic innego, jak tylko zamkniêty system. (...)
Papie¿ podkreœli³, ¿e dobrze zorganizowana winnica jest „obrazem ludu Bo¿ego, Koœcio³a, a tak¿e naszej duszy”, o któr¹ Ojciec
zawsze dba z wielk¹ mi³oœci¹ i czu³oœci¹. Buntowaæ siê przeciwko Niemu, tak jak rolnicy z Ewangelii, to zapominaæ o otrzymanym
od Boga darze, natomiast „aby pamiêtaæ i nie pomyliæ drogi”, trzeba „zawsze powracaæ do korzeni”.
„Czy mam w pamiêci cuda, które Bóg uczyni³ w moim ¿yciu? Czy pamiêtam o darach Pana? Czy jestem w stanie otworzyæ serce
na proroków, czyli na tego, kto mi mówi: «Tak jest Ÿle, powinieneœ pójœæ tamtêdy. IdŸ naprzód, zaryzykuj»? To robi¹ prorocy.
Czy jestem otwarty na to, czy te¿ raczej bojê siê i wolê zamkn¹æ siê w klatce prawa? A w koñcu: czy pok³adam nadziejê w obietnicy
Boga, tak jak ojciec nasz Abraham, który wyszed³ ze swojej ziemi, nie wiedz¹c dok¹d idzie, tylko dlatego, ¿e z³o¿y³ nadziejê w Bogu?
Zrobi nam dobrze, gdy postawimy sobie te trzy pytania” – powiedzia³ Papie¿.
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Objawienie Bo¿e (dokoñczenie ze str. 1)
Zapamiêtajmy: „Objawienie” oznacza stopniowe ods³anianie siê i zbawcze darowanie siê Boga ludziom.
Dokonywa³o siê ono w historii narodu wybranego, a swoj¹ pe³niê uzyska³o w Jezusie Chrystusie. Nazywamy je
s³owem Bo¿ym, gdy¿ wszystko, co zosta³o objawione i jest konieczne dla naszego zbawienia, natchnieni
autorzy spisali w Piœmie Œwiêtym.Stanowi ono niejako konstytucjê Koœcio³a, ale tak¿e coœ wiêcej – ani Papie¿,
ani Sobór, ani nikt inny, tym bardziej pojedynczy chrzeœcijanin, nie mo¿e go zmieniaæ, nie mo¿e z niego
wybieraæ pewnych prawd, a innych pomijaæ, nie mo¿e do niego nic dodawaæ. Mo¿e jednak i powinien nim ¿yæ,
g³êbiej w nie wnikaæ oraz przekazywaæ innym.
Tradycja
Chêtnie s³uchamy o dziejach w³asnej rodziny. Zbieramy zdjêcia,
przechowujemy rodzinne pami¹tki. Wiele osób poszukuje w archiwach
wiadomoœci o przodkach... Starsze dzieci na lekcjach historii rysuj¹ drzewo
genealogiczne swojej rodziny. Podtrzymujemy nasze zwyczaje, mama
przekazuje córce, np. jak powinna wygl¹daæ Wigilia czy Wielkanoc. Dlaczego
tradycja rodzinna jest taka wa¿na? Dlatego, ¿e siêgniêcie do naszych korzeni,
przekazywanie (a ³aciñskie s³owo „tradycja” oznacza w³aœnie
„przekazywanie”) wa¿nych kart z przesz³oœci, umacnia nasz¹ wspólnotê,
pozwala nam uœwiadomiæ sobie, kim jesteœmy, jaka jest nasza to¿samoœæ.
Jeszcze wa¿niejsza jest tradycja w Koœciele. Katechizm Koœcio³a Katolickiego
naucza: „To ¿ywe przekazywanie, wype³niane w Duchu Œwiêtym, jest
nazywane Tradycj¹ w odró¿nieniu od Pisma Œwiêtego, z którym jednak jest
œciœle powi¹zane. Przez Tradycjê «Koœció³ w swej nauce, w swym ¿yciu i kulcie
uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to
wszystko, w co wierzy»” (KKK 78). Jezus Chrystus poleci³ bowiem dwunastu
Aposto³om, których sam wybra³ (Mk 3,12), aby Ewangeliê, któr¹ przyniós³ i
wype³ni³, g³osili wszystkim jako Ÿród³o zbawiennej prawdy i ¿ycia moralnego
(KKK 75). Powiedzia³ do nich: „IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody... Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam
przykaza³em” (Mt 28,18n). Aposto³owie spe³niali to zadanie przez swoje œwiadectwo dawane wiernie s³owem i
¿yciem-niemal wszyscy zginêli œmierci¹ mêczeñsk¹. Przekazywane przez nich œwiadectwo nazywamy tradycj¹
apostolsk¹. Wyra¿a siê ona w g³oszeniu, ¿e zbawienie dokona³o siê przez Œmieræ i Zmartwychwstanie Chrystusa,
w udostêpnianiu Ewangelii–ustnie i na piœmie-jako depozytu, czyli najcenniejszego dziedzictwa (por. 1 Tm 6,20),
oraz w kszta³towaniu ¿ycia pierwszych wspólnot chrzeœcijañskich zgodnie z wol¹ Jezusa Chrystusa. Dlatego
tradycja apostolska, œciœle z³¹czona z Pismem Œwiêtym, jest zawsze obowi¹zuj¹c¹ norm¹ wiary i ¿ycia, a za jej
wierne strze¿enie i przekazywanie odpowiedzialny jest Urz¹d Nauczycielski (Magisterium) Koœcio³a, który tworz¹
biskupi, nastêpcy Dwunastu, z papie¿em, nastêpc¹ Piotra, na czele. „Pamiêtaj¹c o s³owach Chrystusa
skierowanych do Aposto³ów: «Kto was s³ucha, mnie s³ucha» (£k 10,16), wierni z uleg³oœci¹ [powinni przyjmowaæ]
nauczanie i wskazania, które s¹ im przekazywane w ró¿nych formach przez ich pasterzy” (KKK 87). Czym zatem jest
Tradycja? Jest ci¹gle dokonuj¹cym siê na fundamencie apostolskim, moc¹ Ducha Œwiêtego, przekazywaniem w
Koœciele s³owa Bo¿ego i dzie³a zbawczego, powierzonego przez Chrystusa Dwunastu. Nazywamy j¹ ¿yw¹ Tradycj¹,
bo oznacza wci¹¿ ¿ywe œwiadectwo o Jezusie Chrystusie, które wiernie przed³u¿a œwiadectwo apostolskie. Mo¿na
te¿ mówiæ o tradycjach (przez ma³e „t”): formach liturgii, katechezy, moralnoœci, pedagogii chrzeœcijañskiej,
teologii, prawa i sztuki, które sta³y siê wa¿nymi sposobami kontynuacji dzie³a Chrystusowego w historii. Do takich
tradycji zalicza siê: przykazania koœcielne, rozmaite obrz¹dki odprawiania Mszy Œwiêtej, tajemnice ró¿añcowe,
inne nabo¿eñstwa itp. „Stanowi¹ one szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyra¿a siê stosownie do
ró¿nych miejsc i czasów”. Urz¹d Nauczycielski mo¿e je podtrzymywaæ, odnawiaæ lub zastêpowaæ innymi (por. KKK
83). Czy jestem dumny, dumna z tego, ¿e trwam w wielkiej, licz¹cej dwa tysi¹ce lat, tradycji Koœcio³a? Czy potrafiê
odpowiedzieæ, czym jest „tradycja apostolska”, „Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a”, „¿ywa Tradycja” i „tradycje”?
Zapamiêtajmy: Tradycja oznacza, ¿e - jak naucza II Sobór Watykañski – „Bóg, który niegdyœ przemówi³, rozmawia
bez przerwy z Oblubienic¹ swego Syna ukochanego, a Duch Œwiêty, przez którego ¿ywy g³os Ewangelii
rozbrzmiewa w Koœciele, a przez Koœció³ w œwiecie, wprowadza wiernych we wszelk¹ prawdê oraz sprawia,
¿e s³owo Chrystusowe obficie w nich mieszka” (KO 8). ¯yw¹ Tradycjê oznacza wierne przekazywanie tradycji
apostolskiej w naszych czasach.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. „Wielki prorok powsta³ wœród nas i Bóg ³askawie nawiedzi³ lud swój” – tak komentowano
fakt wskrzeszenia m³odzieñca z Nain czy inne cuda dokonywane przez Pana Jezusa.
Dziœ równie¿ Pan Jezus chce przychodziæ do nas ze swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc¹ i ³ask¹. Czyni
to przede wszystkim przez sakramenty, zw³aszcza w Eucharystii, kiedy staje siê dla nas
pokarmem na ¿ycie wieczne. Pozwólmy Panu Bogu dzia³aæ w nas i przez nas. Korzystajmy
z Jego darów jak najowocniej i jak najczêœciej. Dlatego zachêcamy do udzia³u we Mszach
Œwiêtych równie¿ w dni powszednie.
2. Dzisiejsza niedziela w naszej OjczyŸnie obchodzona jest jako Dzieñ Dziêkczynienia.
Podziêkujmy Panu Bogu za Jego niepojêt¹ i nieskoñczon¹ mi³oœæ, za dar Jego wcielenia
i odkupienia. W to dziêkczynienie w³¹czajmy sprawy osobiste, dotycz¹ce naszej parafialnej
wspólnoty, ale i ca³ego narodu. Wyra¿amy wdziêcznoœæ za woln¹ i niepodleg³¹ Polskê,
za ka¿d¹ i ka¿dego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej ¿yczliwoœci i solidarnoœci. Temu
dniowi towarzyszy równie¿ zbiórka pieniê¿na na œwi¹tyniê Opatrznoœci Bo¿ej na
warszawskich Polach Wilanowskich. Za ka¿dy dar serca sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”.
3. Rozpoczêliœmy czerwiec poœwiêcony czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Ka¿dego
00
wieczoru o godz. 18 Msza Œwiêta i wspólnie œpiewamy litaniê do Bo¿ego Serca.
Zapraszamy do udzia³u w tych nabo¿eñstwach.
4. Solenizantom i jubilatom tygodnia przekazujemy wyrazy ¿yczliwoœci i serdecznoœci.
Zmar³ym w ostatnich dniach parafianom chciejmy wypraszaæ dar ¿ycia wiecznego.
* * * * *

Wasz Proboszcz

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê, 08 czerwca – œw. Jadwiga, królowa, której ¿ycie mo¿na podsumowaæ s³owami
zaczerpniêtymi z kroniki Jana D³ugosza: „Ona by³a tak s³awna i ceniona w ca³ym œwiecie katolickim
dla wspania³ej postawy moralnej, ¿e wszyscy czcili j¹ za ¿ycia jako wzór œwiêtoœci”;
• w pi¹tek, 10 czerwca – b³. Bogumi³, biskup; jego imiê oznacza „mi³y Bogu”, a jego ¿ycie stanowi
potwierdzenie tego – najpierw gorliwy pasterz i misjonarz, a potem pustelnik i cz³owiek wielkiej
modlitwy;
• w sobotê, 11 czerwca – œw. Barnaba, Aposto³; Dzieje Apostolskie charakteryzuj¹ go jako
„cz³owieka dobrego i pe³nego Ducha Œwiêtego i wiary”.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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