TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 października 2017 roku (nr 92)
Pierwsze czytanie: Iz 45,1.4-6; Drugie czytanie: 1 Tes 1,1-5b; Ewangelia: Mt 22,15-21.

ŚWIATŁO SŁOWA

Jezus pokazuje nam jak Jego słowo panuje nad światem
i jak wypełnia swoją misję w naszym "tu i teraz". W słowach
na dzisiejszą niedzielę słychać mocne zapewnienie o tym,
że Bóg jest Panem naszej historii.
Król Cyrus - najwyższy z królów Imperium Babilonii był
władcą, który stał się narzędziem w ręku Boga. Chociaż
to jego poprzednicy uprowadzili Izraelitów i przetrzymywali
w niewoli przez 70 lat, to Pan wzbudził w tym pogańskim
władcy swoistego "zbawiciela" Izraela. Cyrus nie
znał Boga, Jego sposobu działania, możliwe
też, że nic o Bogu Jedynym nie wiedział.
Niezależnie od tego Pan działał przez niego,
kiedy Cyrus swoim dekretem pozwolił
Izraelitom wrócić do ich kraju.
My też nie zawsze uświadamiamy sobie,
że Bóg nad nami pracuje i że w każdej
chwili chce przekonać nas o swojej miłości.
Ta nasza nieświadomość nie jest dla Boga
przeszkodą. Pan najpierw posługuje się człowiekiem,
a potem daje wyjaśnienie i zrozumienie swoich działań.
Najważniejsze to nie traktować Boga i życia w Nim
jako czegoś odświętnego, jako czegoś obok codziennego
życia. Pewien chłopiec wyjechał na kolonie i zadzwonił
do taty, aby pochwalić się atrakcjami z miejsca pobytu.

Ojciec wysłuchał i wypomniał mu, że dzwoni dopiero
wieczorem przeznaczając dla niego strzępki czasu z całego
dnia.
Bóg pragnie być esencją Twojego życia, nie chce być
"przy okazji". To właśnie miał na myśli Jezus, kiedy
trzymając w ręku monetę rzymską ujawniał obłudę
faryzeuszów. Nie chodziło Mu o rozdział życia na boskie
i cesarskie. Chodziło raczej o uznanie Boga za Pana historii,
który posługuje się nawet niewierzącymi władcami,
dla nawrócenia człowieka.
Ta sama zasada realizuje się przy okazji
dzisiejszych demokratycznych wyborów.
Jedni zwycięzcy są bliżej Bożych praw, a inni
daleko od nich. Posługując się każdą władzą
Bóg nie przestaje nas nawracać. Gdyby
wszyscy deklarujący się jako katolicy żyli
Bożymi przykazaniami i wartościami chrześcijańskimi, to byliby święci wyborcy i święci rządzący, a chwała Boża by się wylewała z pałaców,
parlamentów i każdego urzędu państwowego. Jest jednak
inaczej, ale - w świetle słowa Bożego - nie jest beznadziejnie. Bóg jest Panem historii.
Parafrazując św. Pawła dziękujmy Bogu za Jego
przemieniające Słowo, uwielbiajmy Go cały czas!

ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE - BÓL
W rozważaniu tajemnic różańcowych - tak jak i w życiu
wielu z nas - przychodzi również moment zdecydowanie
bolesny. Ze wszystkich prawd, o których rozmyślamy, te
chyba najbardziej adekwatnie można nazwać tajemnicami.
Nie znajdujemy bowiem łatwych odpowiedzi na wszystkie
nurtujące nas pytania o obecność cierpienia w naszym
życiu. Przez modlitwę i kontemplację wydarzeń z życia
Jezusa i Jego Matki możemy jednak spróbować dotknąć
tej rzeczywistości i zobaczyć ją z Bożej perspektywy. Na
zakończenie Drogi Krzyżowej w Krakowie, papież
Franciszek również podniósł pytanie, które od wieków
towarzyszy ludzkości - gdzie jest Bóg, gdy ludzi dotyka
cierpienie. Według następcy św. Piotra, "możemy tylko
spojrzeć na Jezusa i Jego pytać. A odpowiedź Jezusa jest
następująca: Bóg jest w nich, Jezus jest w nich, cierpi
w nich, głęboko utożsamiony z każdym z nich. Obejmując
drzewo krzyża, Jezus obejmuje nagość i głód, pragnienie
i samotność, cierpienie i śmierć mężczyzn i kobiet
wszystkich czasów".
Tak jak Jezus utożsamił się z nami, tak i my, modląc się na

ks. Krystian Wilczyński

różańcu, możemy utożsamić się z Nim - z tym, co
przeżywał wewnętrznie i czego doświadczał z zewnątrz.
Ból bowiem niejedno ma imię. Może być oczywiście
fizyczny - taki, który towarzyszył biczowaniu, nałożeniu
korony raniącej skronie, dźwiganiu krzyża, wbijaniu gwoździ i w końcu pozostawaniu na krzyżu aż do śmierci. Ale
nie zapominajmy też o bólu wewnętrznym - wynikającym
chociażby ze strachu przed męką, upokorzenia w płaszczu
szkarłatnym i koronie cierniowej czy poczucia samotności,
gdy uczniowie nawet jednej godziny nie mogli czuwać
i zasnęli w Ogrójcu, a potem opuścili Jezusa w tym
najtrudniejszym dla niego momencie. Sam Chrystus zresztą
zapowiedział to podczas Ostatniej Wieczerzy: "Oto
nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie
każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja
nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną". I rzeczywiście,
u św. Łukasza czytamy, że podczas modlitwy do Ojca
w ogrodzie Getsemani, udręczonemu Jezusowi ukazał się
anioł z nieba i pokrzepiał Go. Podobnie wierzymy, że Ojciec
nie zostawił swojego Syna na dalszych etapach, tylko

uzdolnił Go do wypełnienia do końca tej ofiary miłości, na
jaką sam Syn się zgodził. A skoro Jezus przeszedł tę drogę
- drogę krzyżową - to możemy ufać, że nie opuści On nas
w naszych doświadczeniach. Zbawiciel przetarł szlak,
abyśmy idąc Jego śladami nigdy już nie czuli się osamotnieni,
nawet przechodząc przez próg śmierci.
Różaniec skłania nas też do przyjęcia perspektywy Maryi.
To kolejna tajemnica - patrzenia na cierpienie tak bliskiej
osoby, w dodatku co do której Pan Bóg złożył wspaniałe
obietnice. Możemy próbować wniknąć w duszę Matki
Bolesnej. Co wówczas myślała? Może przypomniała sobie
słowa anioła, który powiedział, że znalazła łaskę u Boga,
że Bóg jest z nią. Może pozdrowienie Elżbiety:
"Błogosławiona [szczęśliwa] jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc Twojego łona". Jak gorzko musiały
wówczas brzmieć te słowa. Gdzie jest ta łaska; gdzie to
szczęście; gdzie ten Bóg? Nie wiemy czy Maryi przychodziły do głowy takie pytania, ale wiemy, że towarzyszyła
swojemu Synowi aż do końca i trwała wiernie pod krzyżem.
Znamy też jej pokorę, więc możemy się domyślać, że przy-

jęła ten ból w duchu wierności
Bożej woli. Ostatecznie jednak to
tajemnica, dlatego idealną formą
kontemplacji tej rzeczywistości
może być właśnie modlitwa
różańcowa.
I tak jak w zamyśleniach na
temat radości można było
odnaleźć elementy trudne, tak
i w bólu nie zapominajmy o dostrzeżeniu tego, co piękne i cenne.
W końcu w takich warunkach
w pełni mogło objawić się zaufanie Syna do Ojca i idealne posłuszeństwo. Podczas drogi
krzyżowej były okazje żeby powstać z upadków i doświadczyć ludzkiej miłości i oddania, oznak współczucia i momentów nawróceń - dość wspomnieć Szymona z Cyreny,
Dobrego Łotra czy rzymskiego setnika. Pan Bóg bowiem
potrafi wydobyć dobro nawet z najtrudniejszych sytuacji.
A przecież z ofiary Jezusa wydobył jeszcze coś o wiele
Damian Zelewski
większego - nasze Zbawienie.

ŚWIĘTY JUDA TADEUSZ - PATRON OD SPRAW
TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH
28 października obchodzimy w Kościele Święto Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Pierwszy z nich
jest wymieniany w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa
i w Ewangelii Św. Łukasza jest określany jako "gorliwy".
Niektórzy traktowali tych dwóch uczniów jak rodzeństwo,
którzy nawet razem ponieśli śmierć męczeńską, a ich
relikwie znajdują się w kaplicy Najświętszego Sakramentu
w Bazylice Św. Piotra w Rzymie.
O życiu drugiego, to znaczy Św. Judy Tadeusza,
posiadamy bardzo mało informacji. Podczas Ostatniej
Wieczerzy miał zapytać Pana Jezusa: "Panie, cóż się stało,
że nam się masz objawić, a nie światu?" Nie wiemy też
dokładnie na jakich terenach miał prowadzić działalność
ewangelizacyjną. Na kartach Nowego Testamentu raz
pojawia się imię "Juda" - opatrzone dodatkiem "Jakuba",
co może wskazywać na określenie "syn Jakuba". Imię
Tadeusz pochodzi z języka aramejskiego i oznacza
"odważny", a drugie z języka hebrajskiego i oznacza
"wielbiący Boga, godny czci". Przyjmuje się, że to Juda
Tadeusz jest autorem jednego z najkrótszych pism Nowego
Testamentu, a mianowicie Listu Św. Judy.
Św. Juda Tadeusz jest kojarzony jako orędownik
w sprawach trudnych i sprawiających wrażenie beznadziejnych. W wielu Kościołach w Polsce odbywają się
nabożeństwa ku jego czci, podczas których odczytywane
są prośby oraz podziękowania. W tradycji zachowała się
pamięć o licznych, nadzwyczajnych cudach przez niego
dokonanych. Miał między innymi uzdrowić władcę jednego
z miast w Turcji poprzez dotknięcie go obrazem
przedstawiających Jezusa. Również dzisiaj można znaleźć
sporo świadectw jego szczególnej opieki. Jedno jest pewne:
warto prosić Św. Judę Tadeusza o wstawiennictwo

w sprawach wydających się niemożliwymi do rozwiązania,
wtedy gdy brakuje sił, nadziei, poprzez ułożoną do Świętego
nowennę, litanię, czy zamieszczoną poniżej modlitwę:
O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki
Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś
potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach
i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą
i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem
pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej
ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy,
spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień
i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje
wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się
cierpieniem i ledwie dzień
mija bez troski i łez. Umysł
mój otoczony ciemnością;
niepokój, zniechęcenie
i rozpacz nawet wdzierają
się do duszy tak, iż niemal
zapominam o Boskiej
Opatrzności. O święty mój
Orędowniku, ty mnie nie
możesz opuścić w tym
moim smutnym położeniu.
Nie odejdę od stóp Twoich,
dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku
ratunkowi
mojemu,
a wdzięczność moją
okazywać Ci będę przez
całe życie, szerząc cześć
Twoją. Amen.

Barbara Majkowska
(na podstawie literatury pomocniczej i źródeł internetowych)

Nic do stracenia
Od czasów króla Saula i Króla Dawida minęło już kilka
tysięcy lat. Po budowanym przez nich królestwie, po
wszystkich ich posiadłościach i zdobyczach dawno nie ma
śladu. Wiele się zmieniło na świecie od tego czasu
– królowie nie poznaliby teraz swoich dawnych ziem,
a jednak natura ludzka wciąż jest taka sama. Wciąż te
same motywacje kierują zachowaniem człowieka,
prowadząc go do dobrego, albo do złego.
Saula po raz pierwszy spotykamy w Piśmie Świętym na
poszukiwaniu zaginionych oślic ze stada ojca. Był on
„wysoki i dorodny, a nie było od niego piękniejszego
człowieka wśród synów izraelskich” (1Sm 9,2). To on miał
zostać pierwszym królem Izraela. Jako władca okazał się
być dzielnym wojownikiem: skutecznie walczył
z Filistynami, zaciekłymi wrogami Hebrajczyków.
Władza jednak niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw.
Im więcej się posiada, im ważniejszy urząd się sprawuje,
tym większy strach przed utratą przywilejów. Kiedy Jezus,
wiele lat później, mówi do uczniów, że „trudno jest bogatym
wejść do królestwa Bożego” (Mk 10,23), to pewnie ma
na myśli również to, że bogactwo popycha człowieka do
grzechu. Jeśli coś mam i jeśli jest to dla mnie cenne, to
boję się to stracić. Im więcej dóbr posiadam, tym większy
mój lęk o nie, i tym większa desperacja, by to wszystko

młodzieńcowi, że w końcu „opanował go zły duch i popadł
w szał wewnątrz swojego domu” (18,10). Od tej pory
myślał tylko o tym, jak zabić Dawida. Nie pomogło nawet
to, że jego rywal, sprytniejszy od niego, dwukrotnie darował
mu życie, choć z łatwością mógł go zabić. Mimo że sam
przyznał Dawidowi: „Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż
świadczyłeś mi dobro, podczas gdy ja wyrządzałem ci
krzywdę. Kiedy Pan wydał mnie w twoje ręce, ty mnie
nie zabiłeś” (24,18-19), to jednak nie przestał go
prześladować. Lęk przed utratą władzy królewskiej okazał
się silniejszy od wszelkich innych uczuć, a nawet od
rozumu.
Ten, kto nic nie posiada, nie ma też nic do stracenia.
W swoich wyborach i decyzjach jest wolny, bo nie musi
się zastanawiać, jaki będą miały wpływ na jego majątek
czy pozycję, ale może całkowicie kierować się sercem.
Może całkowicie zaufać Bogu, że go obroni. Saul z kolei
miał wiele do stracenia, musiał więc zabezpieczać się na
wszelkie sposoby. Kiedy na przykład przyszło mu nocować
poza domem, spał w środku obozowiska, otoczony
żołnierzami. Dodatkowo przy głowie trzymał włócznię, na
wszelki wypadek. Najlepsze nawet zabezpieczenia nie
zapewnią jednak człowiekowi całkowitego spokoju.
Pewnego razu Dawid nocą podkrada się do obozu i zabiera

przy sobie zatrzymać, za wszelką cenę.
Tak też dzieje się z Saulem. Pewnego dnia poznaje
Dawida, w dosyć dramatycznych okolicznościach, gdyż
młodzieniec pokonuje niezwyciężonego Goliata. Król
postanawia zatrzymać go przy sobie, a wkrótce ustanawia
go też dowódcą wojska. Dawidowi wiedzie się dobrze
we wszystkich zadaniach powierzonych mu przez Saula,
jest popularny i lubiany przez wszystkich, a kobiety
śpiewają o nim pieśni: „Pobił Saul tysiące, a Dawid
dziesiątki tysięcy” (1Sm 18,7).
Tego królowi było za wiele. Poczuł w sercu zazdrość
i doszedł do wniosku, że Dawid chce go pozbawić tronu.
Tak bardzo zaczął nakręcać się złymi myślami przeciwko

włócznię Saula. Gdyby nie to, że był szlachetny, przebiłby
swojemu wrogowi serce jego własną bronią.
Żadne zabezpieczenia nie dadzą nam poczucia spokoju.
Im bardziej będziemy się grodzić, tym bardziej będziemy
się bać, aż w końcu ten lęk zacznie nas zabijać od środka.
Im bardziej będziemy drżeć o to, co mamy, tym bardziej te
rzeczy będą wyniszczać nam życie. Im więcej będziemy
mieć do stracenia, tym więcej w końcu stracimy.
Dlatego Jezus mówi nam: „Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane” (Mt 6,33). I będzie. Nie ma co się
martwić: otrzymamy od Boga wszystko to, czego naprawdę
nam potrzeba, i co nas uczyni naprawdę szczęśliwymi.
Joanna Czech

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 23 października; 7.30 + syn Jerzy w 32. rocznicę śmierci oraz chrześcijanie mordowani w różnych
częściach świata; 18.00 + Zygmunt Pieniak, córka Małgorzata, rodzice z obu stron
Wtorek, 24 października; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Danuta Czarnecka
Środa, 25 października; 7.30 + Jan; rodzice: Zofia i Lucjan, siostra Irena, bracia: Stefan i Jan; Bolesław;
18.00 - Krystyna i Władysław w 42. rocznicę ślubu - dziękczynno-błagalna
Czwartek, 26 października; 7.30 - dziękczynna za 85 lat przyjaciółki Wiktorii, o zdrowie, błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej; 18.00 + Bogusława i Barbara w kolejną rocznicę śmierci
Piątek, 27 października; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji członków wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 28 października - Świętych Szymona i Judy Tadeusza; 7.30 - o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Wiktorii z okazji 85-tych urodzin; 18.00 + Tadeusz
Niedziela, 29 października - 30. Niedziela Zwykła; 8.00 + Piotr Adamczewski w 1. rocznicę śmierci;
10.00 + Genowefa Bucior w 2. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron; 12.00 + Jan Kiełkucki w 7. rocznicę śmierci,
rodzice z obu stron; 18.30+ Tadeusz w 7. rocznicę śmierci, +z rodziny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny w Kościele. Przy wyjściu zbiórka do puszek na cele misyjne.
2. Nabożeństwa różańcowe codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Różaniec dla dzieci we wtorek
i piątek o godz. 17.00.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym.
4. Czwartkowa Msza święta oraz adoracja będzie animowana przez młodzieżową wspólnotę "Ucho Igielne".
5. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 18.45.
6. Organizujemy w naszej parafii Oazę Dzieci Bożych*. Serdecznie zapraszamy
dzieci klas I - V na spotkanie w salce parafialnej w piątek po różańcu dla dzieci, czyli
ok. godz. 17.20. Zapraszamy również rodziców.
7. Wciąż zachęcamy mężczyzn do wspólnego wyjazdu na pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę, 4 listopada.
Wyjazd o godz. 5.00, powrót ok. 23.00. Zapisy u kapłanów lub w zakrystii.
8. Kartki na wypominki możemy składać w biurze parafialnym lub w zakrystii. Na stołach z gazetami są jeszcze
wyłożone karteczki. Mamy w naszej parafii 2 rodzaje wypominków: roczne - za zmarłych w nich wymienionych
modlić się będziemy w niedziele w ciągu roku przed sumą parafialną; oraz wypominki oktawy uroczystości Wszystkich
Świętych, kiedy to po każdej Mszy świętej polecimy miłosiernemu Bogu naszych zmarłych. Prosimy o wyraźne
napisanie, jeśli mają to być wypominki roczne.
9. Członkowie I Róży Różańcowej Rodziców Modlących się za Dzieci, którzy nie odebrali jeszcze planu modlitwy
na kolejne miesiące, proszeni są o podejście do zakrystii.
10. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 3710 zł, zaś na wsparcie ofiar trzęsienia ziemi
w Meksyku 580 zł. Bóg zapłać za ofiarność. W minionym tygodniu prowadzone były prace przy remoncie wieży.
11. O posprzątanie kościoła prosimy II Różę Różańcową oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.
* Wychować dziecko to najtrudniejsze zadanie na świecie. Chcemy zatem trochę pomóc rodzicom i proponujemy
naszym małym chrześcijanom z przedziału wiekowego 7-12 lat formację w Ruchu Światło-Życie, popularnie zwanym
Oazą. Wiedząc, że dzieci potrzebują specyficznych środków przekazu dla przyswojenia pewnych prawd staramy
się na spotkaniach zaszczepić w nich dobre wartości, w oparciu o które będą dokonywać w przyszłości mądrych
wyborów. Dopełnieniem spotkań Oazy Dzieci Bożych w ciągu roku są rekolekcje wakacyjne. Kto dał się wciągnąć
Oazie, ten wie, że to wspaniała przygoda na długie lata. Zapraszamy Was, Boże dzieciaki!:-)
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