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S³owo "przepraszam"
ma wiele wspólnego
z melioracj¹:
osusza tereny
zalane przez
nieuregulowan¹ rzekê s³ów.
Ewa Gliñska
Kochani!
Wiara polega nie tylko na przekonaniu, ¿e Bóg jest dobry, czy ¿e kocha
wszystkich ludzi, lecz ¿e kocha On Ciebie. Polega na przekonaniu,
¿e Jezus jest po Twojej stronie; na ufnoœci, ¿e On pragnie Twojego dobra
oraz ¿e cieszy siê mog¹c Ciê uzdrawiaæ i wprowadzaæ w g³êbsz¹ relacjê
ze sob¹ – relacjê, która zmienia Twoj¹ mentalnoœæ i daje Ci zupe³nie now¹
wizjê ¿ycia.
Do takiej wiary nie dochodzi siê o w³asnych si³ach. Czêsto wydaje siê
ona sprzeciwiaæ naszej ludzkiej logice.
W wielu przypowieœciach Jezus pokazuje nam, ¿e wiara wi¹¿e siê
z wytrwa³¹ modlitw¹.
Jezus pragnie byœmy mieli wiarê, która przetrwa wszystko.
Nie przestawaj prosiæ Ojca niebieskiego o wszystko, czego Ci potrzeba.
Nie s¹dŸ, ¿e wytrwa³oœæ oznacza s³ab¹ wiarê,
¿e gdyby nasza wiara by³a mocna, wymodlilibyœmy
wszystko od razu.
Módlmy siê z determinacj¹, a Bóg przemieni
nie tylko nasz¹ sytuacjê, ale i nasze serca.
I choæ niekoniecznie da nam dok³adnie to, o co
prosiliœmy, to z pewnoœci¹ przygarnie nas do siebie
i obdarzy swoj¹ ³ask¹ – byæ mo¿e o wiele cenniejsz¹
ni¿ to, o co prosiliœmy.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (18,21-35)
„Piotr zbli¿y³ siê do Jezusa i zapyta³: Panie, ile razy mam przebaczyæ, jeœli mój brat
wykroczy przeciwko mnie? Czy a¿ siedem razy? Jezus mu odrzek³: Nie mówiê ci, ¿e a¿
siedem razy, lecz a¿ siedemdziesi¹t siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo
niebieskie do króla, który chcia³ rozliczyæ siê ze swymi s³ugami. Gdy zacz¹³ siê rozliczaæ,
przyprowadzono mu jednego, który mu by³ winien dziesiêæ tysiêcy talentów. Poniewa¿ nie
mia³ z czego ich oddaæ, pan kaza³ sprzedaæ go razem z ¿on¹, dzieæmi i ca³ym jego mieniem,
aby tak d³ug odzyskaæ. Wtedy s³uga upad³ przed nim i prosi³ go: Panie, miej cierpliwoœæ
nade mn¹, a wszystko ci oddam. Pan ulitowa³ siê nad tym s³ug¹, uwolni³ go i d³ug mu
darowa³. Lecz gdy s³uga ów wyszed³, spotka³ jednego ze wspó³s³ug, który mu by³ winien sto
denarów. Chwyci³ go i zacz¹³ dusiæ, mówi¹c: Oddaj, coœ winien! Jego wspó³s³uga upad³
przed nim i prosi³ go: Miej cierpliwoœæ nade mn¹, a oddam tobie. On jednak nie chcia³, lecz
poszed³ i wtr¹ci³ go do wiêzienia, dopóki nie odda d³ugu. Wspó³s³udzy jego widz¹c, co siê
dzia³o, bardzo siê zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zasz³o. Wtedy
pan jego wezwa³ go przed siebie i rzek³ mu: S³ugo niegodziwy! Darowa³em ci ca³y ten d³ug,
poniewa¿ mnie prosi³eœ. Czy¿ wiêc i ty nie powinieneœ by³ ulitowaæ siê nad swoim
wspó³s³ug¹, jak ja ulitowa³em siê nad tob¹? I uniesiony gniewem pan jego kaza³ wydaæ go
katom, dopóki mu ca³ego d³ugu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, je¿eli
ka¿dy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.”
* * * * * * * * * * * *
Ciche dni
Ciche dni s¹ znakiem alarmuj¹cym zamieraj¹cej mi³oœci. Zamkniête usta wyra¿aj¹
zamkniête serca. Nikt nie jest w stanie oceniæ niezwykle niszcz¹cego dzia³ania tej formy
zagniewania. Ona prowadzi do narastania niechêci miêdzy nimi. Takie milczenie to czas,
w którym z³o buduje szybko, minuta po minucie, mur wrogoœci. Kiedy wreszcie ludzie
do siebie przemówi¹, wybudowany mur nie znika, on trwa. Jedynie zostaje w nim zrobiony
wy³om. Tego muru nie da siê tak ³atwo rozebraæ. Potrzeba czêsto d³ugich miesiêcy, a nawet
lat, by go zupe³nie usun¹æ. Jeœli natomiast w miêdzyczasie znów nastan¹ ciche dni, z³o ma
ju¿ na czym budowaæ. Wy³om zostaje zamkniêty, a z³o podnosi i umacnia mur. Stopniowo
ludzie staj¹ siê dla siebie obcymi, a nierzadko i nieprzejednanymi wrogami.
Kto zna ten mechanizm przechowywania urazy w sercu cz³owieka, ten zrozumie,
dlaczego Jezus na pytanie Piotra: „Ile razy mam przebaczyæ, jeœli mój brat wykroczy³
przeciwko mnie? Czy a¿ siedem razy?” odpowiedzia³: „Nie mówiê ci, a¿ siedem razy, lecz a¿
siedemdziesi¹t siedem razy”. Jezusowi chodzi o to, by Jego uczeñ nie gromadzi³ ani jednej
ceg³y, z której mo¿na budowaæ mur niechêci wobec innego cz³owieka. Nie wolno dopuœciæ
do tego, by z³o mia³o minutê czasu na wznoszenie takiego muru.
Kochaj¹ce serce nie potrafi biæ w atmosferze niechêci. Jeœli nie przebaczy, dusi siê samo.
Ono dla swego zdrowia, dla w³asnego dobra musi przebaczyæ. A ju¿ nigdy nie zgodzi siê na
ciche dni wiedz¹c, o jakie wielkie wartoœci chodzi. Nie zgodzi siê, by drugi cz³owiek, którego
kocha, mia³ czas na budowê muru niezgody. To w trosce o niego potrafi „darowaæ nawet
wielki d³ug”, by tylko nauczyæ osobê kochan¹ przebaczaj¹cej mi³oœci.
Nawet jeœli druga strona przez milczenie manifestuje swoj¹ niedojrza³oœæ, ten, kto kocha,
zachowuje siê normalnie i nie pozwala na to, by mur wzrasta³. Widz¹c zaœ, jak osoba
kochana sama go wzmacnia, natychmiast usuwa uk³adane przez ni¹ ceg³y. W tej sytuacji
mur nigdy nie powstanie. Przebaczyæ trzeba siedemdziesi¹t siedem razy, to znaczy zawsze.
Przebaczenie nie jest dowodem s³aboœci cz³owieka, lecz jego mocy. Przebaczaj¹cy
odnosi zwyciêstwo. Jego serce dojrzewa, ubogaca siê, doskonali w mi³oœci.
Jeszcze nikt nie osi¹gn¹³ szczêœcia w ¿yciu dlatego, ¿e nie przebaczy³ swoim
winowajcom. Ten, kto nie umie przebaczyæ, sam zamyka sobie drogê do wolnoœci
i prawdziwej radoœci ducha. Jezus w trosce o nasze szczêœcie wzywa do przebaczenia.
Ks. Edward Staniek
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Czym jest modlitwa? Modlitwa to stacja paliw. Modliæ siê to wznosiæ umys³
ku Bogu; nawi¹zywaæ ¿yw¹, osobist¹ wiêŸ z Bogiem. Chrzeœcijanie na modlitwie
spotykaj¹ Chrystusa, który w szczególny sposób czeka na nich w Tabernakulum.
Modlitwy uczymy siê nieustannie. Nie jest ona sztuczk¹, która pozwoli uzyskaæ
wszystko to, czego dusza zapragnie. Nie ma magicznego klawisza. Bóg
wys³uchuje nas zawsze, nie oznacza to jednak, ¿e automatycznie spe³nia
wszystkie zachcianki. Jest wiele przyczyn, dla których Bóg – w swej nieskoñczonej
m¹droœci – mo¿e uznaæ coœ o co prosimy za niekonieczne, a nawet szkodliwe.
Nie oznacza to wcale, ¿e modlitwa nie jest owocna. On dobrze wie, co pos³u¿y
naszemu dobru, nawet gdy my tego nie rozumiemy.
Modlitwa jest konieczna w ¿yciu chrzeœcijanina. Chrzeœcijanin bez modlitwy?
To dosyæ dziwna sprawa! To tak jak samochód bez kropli paliwa.
Jak siê modliæ? Najwa¿niejsze to zacz¹æ. Nie nauczymy siê jeœli nie zaczniemy.
Tak jak „na sucho” nie nauczymy siê jeŸdziæ autem. Trzeba usi¹œæ za kierownic¹.
Nie nauczymy siê p³ywaæ, jeœli nie wejdziemy do wody. Tak samo, aby nauczyæ siê
modlitwy, trzeba zacz¹æ siê modliæ! Przyjechaæ na stacjê paliw. A potem wytrwaæ
w modlitwie. Ona jest drog¹, wspania³a drog¹. Na niej uczymy siê przyjaŸni
z Bogiem!

* * * * * * * * * * * *
CO RADZI KODEKS:
Planuj ka¿dy dzieñ tak, by znaleŸæ czas na modlitwê.
Dziêki niej nigdy nie zabraknie Ci paliwa,
a twoje ¿ycie bêdzie pe³ne œwiat³a i pokoju
(Przedruk z magazynu PRODOKS)

* * * * * * * * * * * *

Zag³ada
Dzieñ pierwszy wrzeœnia siê zaczyna...
Chwa³ê Poleg³ych przypomina...
Po co ta wojna?
Kto j¹ wywo³uje?
Kto na tym zyskuje?
Plany zaborcze Stalina...
Europa Hitlera...
Pakty i ciche uk³ady...
W³adza, pieni¹dz, zniewolenie...
Szatañskie dzie³a:
gazowanie ludzi,
palenie cia³ i dusz
w obozach niemieckich,
w ³agrach sowieckich.
Nasze Groby Starobielska i Katynia.
Komunizm Lenina.
Zag³ada wojenna i powojenna œwiata.
Dlaczego brat siê z bratem nie brata
w imiê najpotê¿niejszej
i najpiêkniejszej Mi³oœci?
Marianna Jankowska (£om¿a, 29.08.2009r.)

Wrzeœniowy motylek
Czy to wrzeœniowy motylek
swym lotem opada,
czy to ju¿ ¿ó³ty listek
jesieñ zapowiada?
Jeszcze zieleñ
woko³o ¿ywa, soczysta
po deszczykach
ostatnich dni lata...
Czy w te dni
jesieñ siê ju¿
w przemijaj¹ce lato
wplata?
Upleæmy piêkny warkocz
ze wspomnieñ,
które w sercu zosta³y
po radosnych,
s³onecznych dniach
naszego lata
na ³onie cudownego œwiata,
które Pan nam podarowa³...
Marianna Jankowska
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 , 16
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

(koœció³ na cmentarzu)

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczê³o siê przygotowanie naszej m³odzie¿y do bierzmowania. Bardzo proszê
o modlitwê w intencji tych m³odych ludzi, aby dobrze przygotowali siê do tego wa¿nego
sakramentu, by tego daru nie zmarnowali. Wszyscy - jako wspólnota - jesteœmy
odpowiedzialni za to, co w naszej parafii siê dzieje. Nie mo¿na byæ obojêtnym, kiedy
widzimy postawy dobre, za takie œwiadectwa Bogu Dziêkujemy! Trzeba równie¿
reagowaæ, kiedy widzimy postawy i zachowania z³e – niegodne chrzeœcijanina,
zaprzeczaj¹ce chrzeœcijañskiemu œwiadectwu.
2. W œrodê, 14 wrzeœnia, przypada œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Krzy¿ jest
naszym chrzeœcijañskim god³em – znakiem mêki i œmierci naszego Odkupiciela. Jednak
po nim by³o zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie! Krzy¿ jest wiêc tak¿e znakiem naszej
nadziei. Pamiêtajmy te¿, ¿e Chrystusowym Krzy¿em staje siê o³tarz w naszej œwi¹tyni
i we wszystkich koœcio³ach na ca³ym œwiecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus
ponawia swoj¹ Paschaln¹ Ofiarê „za ¿ycie œwiata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone s¹
krzy¿ami. Jak nigdzie w Europie, zw³aszcza Zachodniej, wszêdzie góruj¹ u nas krzy¿e.
Zachowujmy je w szacunku i dba³oœci nie tylko przy okazji œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a.
3. W tym tygodniu, w czwartek, 15 wrzeœnia, jeszcze jedno maryjne wspomnienie
liturgiczne – Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Bo¿a od chwili poczêcia a¿ po
Krzy¿ na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu,
nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy siê od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka
nas potêga z³a.
4. A w sobotê, 17 wrzeœnia, w rocznicê napaœci Zwi¹zku radzieckiego na Polskê w 1939 r.,
w modlitwach pamiêtajmy o wszystkich poleg³ych w obronie naszej Ojczyzny
na Wschodzie.
Wasz Proboszcz
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