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XXII Niedziela w ciągu roku
Prawo Boże a zwyczaje
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie
jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą,
dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których
przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go
więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według
tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?"
Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest
napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci
na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże,
a trzymacie się ludzkiej tradycji".
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie mnie wszyscy
i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go
nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha,
głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem
Ewangelia * Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23


Czystość serca i wielkość narodu
Jezus nie pilnował, czy Jego uczniowie przestrzegają skrupulatnie przepisów Prawa.
I, jak pokazuje scena z Ewangelii, często ich nie przestrzegali, co było zresztą nieuniknione, bo
w czasach Jezusa ilość religijnych zakazów dotyczących szczegółów codziennego życia była już
liczona w setkach. Tylko nieliczni faryzeusze starali się wszystkie je wypełnić. Do nich zaliczał
się między innymi Szaweł, późniejszy św. Paweł. Po swoim nawróceniu wspominał w listach, jak
to chciał osiągnąć zbawienie właśnie poprzez jak najskrupulatniejsze wypełnianie tych przepisów - Prawa. Skąd się one wzięły? Były owocem rozwoju tradycji zapoczątkowanej przez Prawo
Mojżeszowe. To Prawo w swojej istocie Jezus uznał za święte i nienaruszalne. Ale wskazywał
na jego ducha - Prawo jako znak wierności Bogu - a nie na szczegóły przepisów. Natomiast
mnożące się z czasem kolejne przepisy, choć powoływały się na Prawo Mojżeszowe, wyrastały
już z innego ducha. Nie tyle były wyrazem wierności Bogu, co próbą złagodzenia lęku przed
złem. Ilość tych przepisów zaczęła gwałtownie wzrastać po utraceniu niepodległości przez Izrael,
nieco ponad sto lat przed Chrystusem. W ten sposób usiłowano chronić jednocześnie czystość

serca każdego człowieka i zachować tożsamość narodową. Albowiem pytanie, które od zawsze
stawiali sobie ludzie pragnący dobrze żyć, można sformułować tak: Jak ochronić siebie i najbliższych przed zepsuciem, przed złem świata?
Jedna z odpowiedzi została wyrażona właśnie w postaci narastających z czasem przepisów prawa żydowskiego: trzeba się od tego zła oddzielić, odseparować. A więc pobożny Żyd
dokonywał rytualnych obmyć i w ten sposób oczyszczał się po wszelkim możliwym kontakcie ze
złem, czyli nieczystością. Symbolika zła, jako brudu i plamy, głęboko zakorzeniona w ludzkim
doświadczeniu, jest dla nas bliska i oczywista. Dlatego tak łatwo przyjmujemy logikę myślenia
podobną do faryzejskich praw. Przed złem chronimy się jak przed brudem: oddzielamy się od
tego, co nieczyste, od złych ludzi, od złego świata. W ten sposób zło pozostawiamy na zewnątrz,
a my czujemy się bezpieczni, czyści.
W gwałtownej polemice z faryzeuszami Jezus dogłębnie zakwestionował takie podejście.
Przekonanie, że zło przychodzi tylko z zewnątrz, a więc można ustrzec się przed nim, zamykając się w kręgu „czystych”, Jezus uznał za zupełnie bezowocne, a nawet szkodliwe, gdyż najważniejszym źródłem nieczystości i zła jest nie świat, ale nasze serce. Oczywiście nie można
tej wypowiedzi Jezusa traktować w oderwaniu od reszty słów biblijnych: serce jest przede
wszystkim siedliskiem dobra i miłości, ale jest w nim także, zgodnie ze słowami Jezusa, jakieś
źródło brudu. Idąc dalej tym tropem: jeżeli zamkniemy się w sobie, a nie zadbamy o nieustanne
oczyszczanie naszego serca, skutek łatwo przewidzieć i plastycznie sobie wyobrazić pełne
brudów naczynie.
Słowa Jezusa są dla nas ważne, gdyż niewątpliwie łatwo jest budować mury, odgradzać
się od tego, co złe i groźne. Czasem wręcz wydaje się, że to jest najlepsza droga, inna może
być zbyt niebezpieczna. W obliczu takich lęków, wcale nierzadkich i niemałych, słowa Jezusa
niosą bardzo ważne przesłanie: nie lękajcie się, nie odgradzajcie się, nie w ten sposób buduje
się świat i serce człowieka. Człowiek umacnia się i rośnie, umacniając swoje wnętrze, a nie
odgradzając od świata.
Ta sama zasada odnosi się do narodu, społeczności. Po czym poznaje się wielkość narodu? Odpowiedź powszechna wśród wszystkich kultur świata brzmi: wielki i silny jest ten naród,
który wygrywa wojny z innymi. To on zdobywa panowanie i okazuje swoją moc. Odpowiedź,
jaką słyszymy z ust Mojżesza, jest całkiem inna: O wielkości narodu nie świadczy jego przewaga nad innymi, ale jego prawa i obyczaje. Oto największym skarbem Izraela były prawa, jakie
otrzymali od Boga i o ile przestrzegali tych praw. Choć militarnie słabi, byli wielcy i podziwiani
przez innych. Słowa Mojżesza są tak samo ważne dzisiaj. Najlepszym wyrazem patriotyzmu
jest troska o zachowanie praw i wierność dobrym tradycjom. Ale ta troska nie dokonuje się
przez odgradzanie od innych, jakby byli oni złem i zagrożeniem. Dokonuje się ona w nieustannej wymianie. Właśnie proces integracji, zacieśniania więzi między narodami i społeczeństwami,
jest najlepszą okazją do pielęgnowania i umacniania swojej tożsamości.


Ks. Jan Słomka

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z wnętrza
pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne formy religijności
i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej świętymi, jeżeli nie będziemy
jednocześnie zwracali uwagi na czystość naszych pragnień i intencji.

2. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej Mszy
świętej o godz. 815 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów,
nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie
młodego pokolenia. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godzinie 1130 pobłogosławimy
tornistry i przybory szkolne.
3. W pierwszy czwartek miesiąca będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Zachęcam też do chwili adoracji Najświętszego Sakramentu od porannej aż do wieczornej
liturgii. O przewodniczenie czwartkowej adoracji proszę grupę III. O godzinie 1500 Msza
święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
4. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież, którzy jeszcze nie byli
do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia nabożeństwa
dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice
dla wiernych czcicieli Jego Serca. Okazja do spowiedzi świętej w środę i czwartek
od godziny 160 0- 1700.
5. W sobotę przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane jako święto Matki
Bożej Siewnej. Tego dnia podczas Mszy świętej o godzinie 1700 podziękujemy za zebrane plony
ziemni. O przygotowanie chleba i darów ołtarza prosimy Sołectwo Wiele. Pozostałe Sołectwa
zapraszamy z wieńcami, które niech wyrażają naszą wdzięczność Bogu. Po Mszy świętej
porannej tego dnia odmówimy modlitwę różańcową.
6. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii.
W tym tygodniu w Dąbrowie i Kliczkowach.. Bóg zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy
na nowe urządzenie czyszczące do naszej świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki
do Najświętszego Sakramentu do polowych celebr odpustowych na naszej kalwarii.
7. Składam serdeczne: Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w jakikolwiek sposób
w organizację, przebieg i przygotowanie uroczystości ku czci Matki Pocieszenia. Bóg zapłać za
posprzątanie terenu kalwarii oraz obejść, a także za udekorowanie domów. Bóg zapłać Braci
Strażackiej, Policji oraz panom zbierającym ofiary na kalwarii. Bóg zapłać za udekorowanie
kościoła i ołtarza na kalwarii kwiatami.
8. O posprzątanie kościoła w piątek po wieczornej Mszy świętej proszę mieszkańców ulicy
Górskiej z Wiela. Bóg zapłać parafianom z Wiela, z ulicy Krótkiej i Dąbrowskiej, po obu stronach.
9. W minioną środę pożegnaliśmy z naszej parafii śp. Marię Twardziak z Górek, lat 59. Wieczny
odpoczynek…
10. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz wszystkim uczniom życzymy,
aby Pan Jezus obdarzył ich łaską czystego serca.


W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek, 3 września, św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony
Doktorem Kościoła.
w sobotę, 8 września, Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy swego narodzenia.

Msze święte w intencji:
800/a
800/b
niedziela
02.09.

1000
1130
1600
Wdzydze 1300

+ Bronisławy i Stefana Przytarskich;
+ Agnieszki Gorczyńskiej w 103 rocznicę urodzin, Albina Gorczyńskiego
oraz zmarłych z rodziny Zabrockich i Gorczyńskich;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
+ Marianny, Józefa i Jadwigi Peplińskich;
+ Jadwigi i Stefana Klamanów ;
+ Mieczysława Orłowskiego – w 3 rocznicę śmierci;

poniedz.
03.09.

720
815
1700

+ Ewy Narloch – intencja z pogrzebu;
dzieci, rodziców i nauczycieli – z okazji rozpoczęcia roku nauki
+ Mirosławy Kiżewskiej, jej rodziców: Jadwigi i Józefa oraz Małgorzaty
Kiżewskiej;

wtorek
04.09.

720
1700

+ Franciszka Narlocha;
+ Anny, Jana i Grzegorza;

720
1600-1700
środa
05.09.

1700/a
1700/b

czwartek
06.09.

720
1500
00
16 -1700
1700
720

+ Bronisławy i Romana Filipiaków;
Okazja do spowiedzi świętej;
Róży p. Ireny Narloch z Huty o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla członkiń Róży i ich rodzin oraz zmarłych zelatorek i członkiń;
+ Józefy Jankowskiej – intencja z pogrzebu;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
+ Mirosława Jażdżewskiego, dziadków Trawickich i Jażdżewskich;
Koronka i Msza św. zbiorowa do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej;
dziękczynna – w 15 rocznicę ślubu;

piątek
07.09.

1700/a
1700/b

+ Henryka Czałpińskiego– w 16 rocznicę śmierci;
+ Reginy Peplińskiej – w dniu imienin oraz zmarłych z rodziny
+ Jadwigi Schiefelbein – intencja z pogrzebu

sobota
08.09.

720
1500
1700/a
1700/b

+Józefa, Jadwigi Jażdżewskich, Alojzego, Benedykta i zmarłych z rodziny;
Elżbiety Hinc i Michała Jastera - Msza święta ślubna;
+ Marii i Stanisława Skiby, rodziców i Jerzego;
dziękczynna – za plony ziemi oraz o szczęśliwe zasiewy

800
1000
niedziela
1130
10.09.
1600
Wdzydze 1300

+ rodziców: Romana i Bronisławy oraz zmarłych z rodziny Filipiaków;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia
+ rodziców: Lucjana i Marty Lasków oraz rodzeństwa;
+ rodziców: Anny, Jana, Bernarda i Marii;
+ Józefa Kostki, Józefa Lubińskiego, dziadków z obu stron oraz zmarłych
z rodziny
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