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Bóg jest sprawiedliwy i mi³osierny
Czy mo¿na w ludzkim ¿yciu byæ jednoczeœnie sprawiedliwym
i mi³osiernym? Wielu rodzicom kraje siê serce, kiedy sprawiedliwie
chc¹ ukaraæ dziecko, które przecie¿ kochaj¹. Tak¿e w ¿yciu
spo³ecznym nie jest ³atwo pogodziæ sprawiedliwoœæ i mi³osierdzie.
Trudnoœæ ta dotyczy tak¿e myœlenia o Bogu. Niektórzy ludzie
wyobra¿aj¹ Go sobie jako surowego sêdziego, który bezlitoœnie
karze za grzechy. Inni - dzisiaj pewnie liczniejsi – licz¹ na Jego
mi³osierdzie, wyrozumia³oœæ i przebaczenie. Bóg pomóg³ nam
przezwyciê¿yæ tê trudnoœæ poprzez objawienie prawdy o Sobie.
W Starym Testamencie Naród Wybrany od pocz¹tku doœwiadcza³
mi³oœci i wspó³czucia Boga (por. Iz 63,9). Bóg zawar³ z ludŸmi
przymierze, sprawiedliwoœæ nakazywa³a wiêc wykonanie Jego
woli. Z drugiej strony nawet zerwanie przymierza ze strony ludzi nie
koñczy siê gniewem Bo¿ym. Bóg - „Ten, Który Jest” - przedstawia siê
zarazem Moj¿eszowi jako „mi³osierny, litoœciwy, cierpliwy, bogaty w ³askê i wiernoœæ” (Wj 34,6) (por. KKK
210). U Ÿróde³ po³¹czenia sprawiedliwoœci i mi³osierdzia w Bogu le¿y to, ¿e On stworzy³ œwiat
i cz³owieka. Dlatego za wszelk¹ cenê chce ocaliæ swoje dzie³o, nawet, gdy nie jest ono pos³uszne Jego
poleceniom. Tylko Bóg, znaj¹c do g³êbi nasze s³aboœci, mo¿e nas w pe³ni sprawiedliwie os¹dziæ.
Ofiaruje ka¿demu swoje mi³osierne przebaczenie. To ci¹g³e darowanie siê Boga cz³owiekowi nazywa
siê mi³osierdziem i jest najwspanialszym przymiotem Stwórcy i Odkupiciela. Gdy jednak cz³owiek je
odrzuci, wtedy Panu Bogu pozostaje jedynie wydanie sprawiedliwego wyroku. W Starym Testamencie
Bóg objawia siê jako sprawiedliwy, ale lituj¹cy siê nad grzesznym cz³owiekiem. Pe³nia tej postawy
zosta³a objawiona w Jezusie Chrystusie. Przyszed³ On do ludzi potrzebuj¹cych ratunku. Ods³aniaj¹c
obraz Boga prawdziwego, pokaza³ bogactwo Jego mi³osierdzia w przypowieœciach: o synu
marnotrawnym, o mi³osiernym Samarytaninie, o dobrym pasterzu szukaj¹cym zagubionej owcy.
Przyj¹³ œmieræ krzy¿ow¹, która ostatecznie objawi³a bogactwo Bo¿ego mi³osierdzia (por. Ef 2, 4; KKK 211).
W krzy¿u Jezusa Chrystusa ukaza³a siê sprawiedliwoœæ „na miarê Boga”, jak napisa³ Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II. Objawia ona Boga jako Ojca, który jest zawsze wierny w swojej mi³oœci do cz³owieka (por. KKK
219-220). Jego zmartwychwstanie pokaza³o, ¿e ludzkie naœladowanie mi³osierdzia Bo¿ego, a wiêc ¿ycie
bez przemocy, realizacja wskazañ z Kazania na Górze nie s¹ marzeniami, ale przynosz¹ konkretne
owoce. Chrzeœcijanin mo¿e z nich korzystaæ szczególnie poprzez dojrza³e uczestnictwo w Eucharystii,
w sakramencie pokuty oraz przez praktykowanie mi³osierdzia wzglêdem bliŸnich. Niezwyk³¹ pomoc¹
w zrozumieniu Bo¿ego mi³osierdzia sta³o siê objawienie Jezusa Mi³osiernego œwiêtej siostrze
Faustynie. Czy wierzymy w Boga, który jest jednoczeœnie sprawiedliwy i mi³osierny? Czy chêtnie
spotykamy siê z mi³osiernym Bogiem w sakramencie pojednania? Czy nie pope³niamy grzechów,
zuchwale licz¹c na to, ¿e Pan Bóg i tak je odpuœci? Czy jesteœmy wobec bliŸnich mi³osierni, przebaczaj¹c
ich przewinienia oraz dziel¹c siê z potrzebuj¹cymi?
Zapamiêtajmy: W jednej z g³ównych prawd wiary wyznajemy, ¿e „Bóg jest sêdzi¹ sprawiedliwym,
który za dobre wynagradza, a za z³e karze”. Bo¿a sprawiedliwoœæ nie wyklucza jednak mi³osiernego
przebaczenia ludzkich niewiernoœci. Mo¿e z niego skorzystaæ ka¿dy, kto porzuci z³o i nawróci siê
do Boga.
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Sta³o siê, ¿e Jezus zmierzaj¹c do Jerozolimy przechodzi³ przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wysz³o naprzeciw Niego dziesiêciu trêdowatych. Zatrzymali siê
z daleka i g³oœno zawo³ali: Jezusie, Mistrzu, ulituj siê nad nami. Na ich widok rzek³ do nich: IdŸcie,
poka¿cie siê kap³anom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widz¹c, ¿e jest uzdrowiony,
wróci³ chwal¹c Boga donoœnym g³osem, upad³ na twarz do nóg Jego i dziêkowa³ Mu. A by³ to
Samarytanin. Jezus zaœ rzek³: Czy nie dziesiêciu zosta³o oczyszczonych? Gdzie jest dziewiêciu?
¯aden siê nie znalaz³, który by wróci³ i odda³ chwa³ê Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaœ
rzek³: Wstañ, idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a.

* * * * * * * * * * * *
SERCE BIJE W RYTMIE WDZIÊCZNOŒCI
„Uwierzyæ, to znaczy w³aœnie «powierzyæ» ludzkie «ja» [...] Komuœ, kto
ods³ania Siebie jako Pocz¹tek i Kres [...] a równoczeœnie jako absolutna
Osoba [...]. «Powierzenie siê» Bogu w wierze [jest] zaanga¿owaniem siê
w znaczeniu najbardziej podstawowym” (A. Frossard, „Nie lêkajcie siê!”
Rozmowy z Janem Paw³em II). Wiara zak³ada nieustanne zaufanie pomiêdzy
Bogiem a cz³owiekiem, ono powoduje zaanga¿owanie w sprawy Bo¿e.
Pan kieruje S³owo, na które cz³owiek ma udzieliæ odpowiedzi w³asnym ¿yciem.
W takim klimacie, za spraw¹ proroka Elizeusza, dokonuje siê uzdrowienie
trêdowatego Naamana (I czytanie). Wódz syryjski, wyleczony w wodach
Jordanu, wyznaje w duchu wdziêcznoœci wiarê w Boga Izraela. Tak wiêc,
autentyczna wiara prowadzi do oddania chwa³y Bogu: „[…] wo³aj z radoœci
na czeœæ Pana, ca³a ziemio” (psalm). Prawdê tê doskonale zrozumia³ trêdowaty
cudzoziemiec z dzisiejszej Ewangelii. Jezus pochwali³ go, wskazuj¹c na Ÿród³o
uzdrowienia: „[…] twoja wiara ciê uzdrowi³a”. Uzdrowiony otrzyma³ od Jezusa pos³annictwo: „Wstañ, idŸ”
i sta³ siê g³osicielem wielkich dzie³ Boga. Inaczej sta³o siê w przypadku pozosta³ych dziewiêciu oczyszczonych
z tr¹du, którzy w swoim szczêœciu zapomnieli o wdziêcznoœci dla Mistrza. Rozwój wiary dokonuje siê
na drodze pog³êbiania ufnoœci wobec Tego, który „okaza³ ludom swe zbawienie” (psalm). Warto rozwijaæ to
zaufanie ka¿dego dnia, pochylaj¹c siê w klimacie modlitwy nad tekstami biblijnymi. Wtedy Bóg bêdzie
uzdrawia³ nasze serca z nieuporz¹dkowanych przywi¹zañ i sprawia³, ¿e bêd¹ one bi³y w rytmie wdziêcznoœci.

* * * * * * * * * * * *
Z konferencji prasowej papie¿a Franciszka w samolocie (w czasie przelotu z Baku do Rzymu 02.10.2016)
Jedno z pytañ dotyczy³o mocnych s³ów Franciszka przeciwko rozwodom, których u¿y³, gdy mówi³ o wojnie œwiatowej przeciwko
ma³¿eñstwu. Papie¿ odpowiedzia³, nawi¹zuj¹c do treœci adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”.
„Wszystko jest zawarte – to wszystko, co powiedzia³em wczoraj innymi s³owami, bo mówi³em spontanicznie i trochê na gor¹co –
w «Amoris laetitia», wszystko. Mówimy o ma³¿eñstwie jako zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety, poniewa¿ tak stworzy³ ich Bóg, na obraz
Boga, jako mê¿czyznê i kobietê. Na obraz Boga, a nie cz³owieka: mê¿czyznê z kobiet¹. Razem. I staj¹ siê jednym cia³em, kiedy ³¹cz¹ siê
przez ma³¿eñstwo. Taka jest prawda. Rzeczywiœcie w tej kulturze konfliktów i Ÿle rozwi¹zywanych problemów, a nawet «filozofii»,
wed³ug których «dzisiaj zrobiê to, a jak mi siê znudzi, to wezmê siê za coœ innego, póŸniej zrobiê jeszcze coœ innego, i znów coœ
innego», mamy do czynienia z wojn¹ œwiatow¹, jak pani mówi, przeciwko ma³¿eñstwu. Musimy byæ uwa¿ni, by te idee do nas
nie przeniknê³y. Bo ma³¿eñstwo najpierw jest obrazem Boga, mê¿czyzna i kobieta stanowi¹ jedno cia³o. Niszcz¹c to, plami siê
lub zniekszta³ca obraz Boga” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.
Jeden z dziennikarzy nawi¹za³ do bardzo kategorycznych s³ów Papie¿a pod adresem ideologii gender. Zapyta³ siê, jak w takim
razie nale¿y towarzyszyæ osobom z zaburzeniami to¿samoœci p³ciowej.
„Po pierwsze, ja towarzyszy³em w mym ¿yciu jako kap³an, biskup, a nawet Papie¿ osobom o tendencjach homoseksualnych
i praktykuj¹cych homoseksualizm. Towarzyszy³em im, zbli¿y³em je do Pana. Nie wszyscy mogli przybli¿yæ siê do Boga,
ale towarzyszy³em im, nikogo nie zostawi³em. Oto, co robimy. Osobom trzeba towarzyszyæ, tak jak to robi Jezus. Kiedy ktoœ w takim
stanie przychodzi do Jezusa, On na pewno nie powie mu: OdejdŸ, bo jesteœ homoseksualist¹! To nie. Ja natomiast mówi³em o tej
niegodziwoœci, któr¹ jest indoktrynacja ideologi¹ gender. Opowiada³ mi jeden Francuz, ojciec rodziny, katolickiej, doœæ letniej,
ale katolickiej, ¿e kiedyœ przy stole zapyta³ dziesiêcioletniego syna, kim chcia³by byæ, kiedy bêdzie doros³y, a on odpowiedzia³:
dziewczyn¹! I ojciec zda³ sobie sprawê, ¿e w podrêcznikach szkolnych uczy siê ideologii gender. To jest wbrew naturze. Co innego mieæ
tê tendencjê, tê opcjê, a nawet zmieniæ p³eæ, a co innego nauczaæ w szkole pod tym k¹tem, by zmieniæ mentalnoœæ. Ja to nazywam
ideologiczn¹ kolonizacj¹”.
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Bóg objawia swoje imiê
Ka¿dy z nas otrzyma³ kiedyœ swoje imiê, z którym siê uto¿samia i identyfikuje. Imiê zawsze coœ
oznacza, posiada swój Ÿród³os³ów. Jest czymœ co wyra¿a istotê cz³owieka, który je nosi. Ci, którzy
przygotowuj¹ siê do przyjêcia sakramentu bierzmowania, obieraj¹ sobie nowe imiê, które w oczach
samego bierzmowanego zawiera ca³y program ich nowego, w pe³ni dojrza³ego ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Takiego wyboru dokonuj¹ te¿ osoby powo³ane do ¿ycia zakonnego, a tak¿e nowo
wybrany przez Kolegium Kardynalskie papie¿. Tak¿e Bóg posiada swoje imiê, które na pocz¹tku
dziejów objawi³ cz³owiekowi, by ten móg³ Go lepiej poznaæ i wzywaæ. Wzywanie kogoœ po imieniu
oznacza bowiem bycie z nim w bliskoœci. Tak sta³o siê przed wiekami, gdy Bóg stopniowo i pod
ró¿nymi imionami objawia³ siê swojemu ludowi. Szczytem tego by³o objawienie Bo¿ego imienia
dane Moj¿eszowi podczas wyjœcia Narodu
Wybranego z Egiptu i zawarcia Przymierza na Górze
Synaj (por. KKK 204). Pamiêtamy biblijn¹ scenê,
w której Bóg ods³oni³ przed Moj¿eszem swoje imiê
w s³owach: „«JESTEM Bogiem ojca twego, Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba».
(Wj 3,6). Bóg jest Bogiem ojców; Tym, który wzywa³
i prowadzi³ patriarchów w ich wêdrówkach. Jest
Bogiem wiernym i wspó³czuj¹cym, który pamiêta
o nich i o swoich obietnicach; przychodzi,
by wyzwoliæ ich potomków z niewoli. Jest Bogiem,
który ponad czasem i przestrzeni¹ mo¿e i chce to
urzeczywistniæ oraz pos³u¿y siê swoj¹ wszechmoc¹ w spe³nieniu tego zamys³u” ( KKK 205). Moj¿esz
zapyta³ Boga, jakie jest Jego imiê. W odpowiedzi us³ysza³: „Jestem, który jestem. (...) To jest imiê
moje na wieki i to jest moje zawo³anie na najdalsze pokolenia” (Wj 3,13-15). W Katechizmie Koœcio³a
Katolickiego czytamy, ¿e „Jest ono imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem
siê od objawienia imienia, i w³aœnie przez to, wyra¿a ono najlepiej, kim Bóg jest, który nieskoñczenie
przekracza to wszystko, co mo¿emy zrozumieæ lub powiedzieæ o Nim; jest On «Bogiem ukrytym»
(Iz 45, 15). Jego imiê jest niewymowne, a zarazem jest On Bogiem, który staje siê bliski ludziom”.
(KKK 206). Istot¹ Bo¿ego imienia jest to, ¿e objawia ono Boga, który nie ma pocz¹tku ani koñca – On
jest tym, który jest, obejmuj¹cym zarówno przesz³oœæ jak i przysz³oœæ oraz wiern¹ obecnoœæ przy
swoim ludzie. Jest to wiernoœæ mimo zdrad Ludu Wybranego. Bóg mi³osierny i litoœciwy objawia
swoje mi³osierdzie i wiernoœæ w osobie swego jedynego Syna. Jezus oddaj¹c swoje ¿ycie,
by wyzwoliæ nas od grzechu, ukazuje jednoczeœnie, ¿e to w³aœnie On jest tym, który nosi imiê Boga:
„Gdy wywy¿szycie Syna Cz³owieczego – czytamy w Ewangelii œw. Jana – wtedy poznacie, ¿e JA
JESTEM” (J 8,28). Na przestrzeni wieków wiara narodu izraelskiego rozwinê³a i pog³êbi³a bogactwo
treœci zawarte w objawionym Moj¿eszowi Bo¿ym imieniu. Izraelici rozumieli doskonale, ¿e Bóg jest
jedyny i poza nim nie ma innych bogów. Przekracza On œwiat i historiê, jest pe³ni¹ istnienia
i wszelkiej doskona³oœci, bez pocz¹tku i koñca: jest pe³ni¹ Bytu.
Objawiaj¹c swoje imiê Bóg wypowiada s³owo JAHWE (po hebrajsku znaczy to „jestem,
który jestem”), przez niektórych na przestrzeni wieków b³êdnie wymawiane jako „Jehowa”.
B³êdna wymowa powsta³a st¹d, ¿e w pierwotnej pisowni hebrajskiej zapisywano same spó³g³oski,
a czytaj¹cy dodawa³ do nich odpowiednie samog³oski. Tê b³êdn¹ wymowê przyjêli i u¿ywaj¹ jej
do dziœ odwiedzaj¹cy nasze domy cz³onkowie sekty Œwiadków Jehowy.
Zapamiêtajmy: Bóg objawi³ cz³owiekowi swoje imiê, brzmi¹ce: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Imiê to
oznacza Bo¿¹ obecnoœæ wœród ludzi i to, ¿e Bóg nie ma pocz¹tku ani koñca. Oznacza tak¿e, ¿e Bóg jest
jedyny i poza Nim nie ma innych bogów. Przekracza On œwiat i historiê i pozostaje zawsze wierny
swoim obietnicom.
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1. Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy mo¿e dokonywaæ wielkich dzie³. Musimy zapytaæ
samych siebie: czy dostrzegamy to Bo¿e dzia³anie w nas i czy jesteœmy Bogu wdziêczni
za otrzymywane ³aski? Mo¿na powiedzieæ, ¿e tego uczymy siê przez ca³e ¿ycie.
2. Dzisiaj, ju¿ po raz 16., obchodzimy w ca³ym kraju Dzieñ Papieski. To wspania³a okazja, aby zag³êbiæ
siê w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Œwiêtego Jana Paw³a II. Rozwa¿ania ró¿añcowe
podczas wieczornego nabo¿eñstwa w tym dniu pragniemy osnuæ wokó³ nauczania papie¿a Polaka.
Chcemy równie¿ do³o¿yæ swoj¹ „cegie³kê” do budowy ¿ywego pomnika Jana Paw³a II, materialnie
wspieraj¹c zdoln¹, lecz ubog¹ m³odzie¿ pochodz¹c¹ ze wsi i ma³ych miasteczek. M³odzi naszej
parafii czekaj¹ przy drzwiach koœcio³a ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zap³aæ” za sk³adane ofiary.
3. PaŸdziernik to miesi¹c ró¿añcowej modlitwy, o której Œwiêty Jan Pawe³ II mówi³, ¿e to modlitwa,
któr¹ bardzo ukocha³. My tak¿e wzbudŸmy w sobie pragnienie umi³owania tej modlitwy.
Niech pomo¿e nam w tym udzia³ w nabo¿eñstwach ró¿añcowych, które odprawiamy ka¿dego dnia
00
po Mszy œw. o godz. 18 .
4. W czwartek, w 13. dzieñ miesi¹ca, ostatni w tym roku dzieñ fatimski. Zapraszamy na nabo¿eñstwo
00
fatimskie o godz. 17 , a po nim na Mszê Œwiêt¹.
5. W pi¹tek, 14 paŸdziernika przypada Dzieñ Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach
nie zapominajmy o tych, którzy trudz¹ siê nad przekazywaniem wiedzy i kszta³towaniem postaw
m³odego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji bêdziemy modliæ siê szczególnie podczas
00
nabo¿eñstwa ró¿añcowego i na wieczornej Eucharystii o godz. 18 . Serdecznie zapraszamy
nauczycieli, wychowawców i katechetów z naszej wspólnoty parafialnej, nie tylko pracuj¹cych
w szko³ach i przedszkolach na terenie parafii.
6. Solenizantom i jubilatom tygodnia przekazujemy najserdeczniejsze ¿yczenia. Zmar³ych ostatnio
parafian polecamy dobroci i mi³osierdziu Boga.
Wasz Proboszcz
* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 11 paŸdziernika – œw. Jan XXIII, „Papie¿ Dobroci” b¹dŸ „Dobry Papie¿ Jan”, który zwo³a³
Sobór Watykañski II; patron nuncjuszy apostolskich;
• we czwartek, 13 paŸdziernika – b³. Honorat KoŸmiñski, kap³an, zakonnik ze Zgromadzenia Ojców
Kapucynów, za³o¿yciel zgromadzeñ „bezhabitowych”, „mêczennik konfesjona³u”;
• w sobotê, 15 paŸdziernika – œw. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitañska, reformatorka
karmelitañskiej rodziny zakonnej, og³oszona przez b³. Paw³a VI Doktorem Koœcio³a i nazwana przez niego
„doktorem mistycznym”.

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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