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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on
tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
Łk 16,25
Fragment z pierwszego czytania dzisiejszej Liturgii słowa nosi tytuł: „Lekkomyślność bogaczy”. Trudno się dziwić, że autor tego tekstu, prorok Amos,
odnosi się w swojej refleksji do doświadczeń z życia
na roli. O niechlubnych bohaterach swego przesłania pisze krótko: „Leżą na łożach z kości słoniowej
i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody
i cielęta ze środka obory”. Przed powołaniem prorok zajmował się hodowlą owiec i nacinaniem sykomory, więc kultura agrarna nie była mu obca.
Ciekawy jest także kontekst prorockiej wypowiedzi. Jak podkreślają znawcy Biblii, swoje przesłanie
Amos kieruje nie tylko do mieszkańców Judy, ale
też do obywateli północnego królestwa Izraela. W tym
miejscu postawa Amosa piętnującego bezczynność
Izraelitów jest już bardziej zrozumiała. Rozpoczął
działalność prorocką za dni króla Jeroboama II. Królestwo jest więc podzielone, ojczyzna wymaga determinacji i samozaparcia. Prorok spotyka zaś u swych

pobratymców nie tylko bezczynność, ale też butę
i przekonanie o nadchodzącym zwycięstwie, powodowane zadowoleniem z potęgi militarnej. Dlatego
przepowiada szybkie upokorzenie bogaczy.
Nieco inny wymiar ma ewangeliczna przestroga
o bogaczu i Łazarzu. Tłem rozważań Chrystusa nie
są już kwestie polityczne, ale życiowe doświadczenie ludzi. Niektórzy urodzili się bogaci, inni biedni.
W Ewangelii wg św. Łukasza jest jednak mowa o pewnej sprawiedliwości: jeśli za życia ci się nie powodziło, zawsze możesz się cieszyć obietnicą nagrody
wiecznej po śmierci.
Mimo innego kontekstu tych opowieści możemy
się w nich doszukać bardzo wyraźnego wspólnego
mianownika. Zarówno prorok Amos, jak i Chrystus
zachęcają swych słuchaczy do pokory. Izraelici pokładający nadzieję w posiadanych dobrach oraz w
sile swych wojsk poniosą sromotną klęskę, a bogacze, którym się wydaje, że życie w luksusie potrwa
w ich przypadku wiecznie, szybko się zorientują w
rozmiarze klęski takiego myślenia. I jednym, i drugim warto przypomnieć nauczanie Jana Pawła II,
który powtarzał: Posiadaj dobra, ale niech nigdy
dobra nie posiądą ciebie.

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”
Wychowanie chrześcijańskie – wychowanie do modlitwy

R

odzice pragną wychować swe dzieci jak najlepiej. Świadczy o tym szereg przejawów współczesnych: troska o dziecko, zabiegi o jego zdrowie, wygląd, samopoczucie, przyjemności i rozrywki, oszczędzanie mu wszelkich trosk i wysiłków, chronienie przed bólem i cierpieniem. Tak też pojmują
rodzice przystąpienie dziecka do I Komunii Świętej.
Pragną swemu dziecku zrobić jeszcze jedną więcej
przyjemność, sprawić mu radość, a także również
i sobie. Nie trzeba podkreślać, że tak pojmowane „wychowanie” jest jednostronne, ograniczone, ciasne.
Kryje też w sobie wiele niebezpieczeństw i nastawia
fałszywie do życia. A już nie ma nic wspólnego
z chrześcijaństwem. Jest antychrześcijańskie, antyspołeczne i antyhumanitarne.
Wychowanie zaczyna się już w niemowlęctwie,
a nawet wcześniej, już w ciąży przeżycia matki wpływają na płód. Małe dziecko nie umiejące jeszcze
mówić, już po swojemu „uczy się świata”. Rozsądne
i bardzo konsekwentne postępowanie rodziców poucza je pozwala mu zrozumieć, że na tym świecie
panuje pewna hierarchia wartości, pewien porządek
i prawa, które trzeba uznawać. Rodzice posiadają
pierwsze i niezaprzeczalne prawo do wychowania,
które jest ich obowiązkiem. W tym prawie tkwi również obowiązek wychowania religijnego. Obowiązku wychowania religijnego rodzice nie mogą się
pozbawić, ani go odstępować, a co gorsze – zdać na
decyzję dziecka. Wychowywane dziecko nie może
wybierać sobie religii czy wiary, on ma ją zastać w rodzinie tworzącej Kościół Powszechny i Kościół Domowy. Dlatego dziecko, będąc jeszcze niemowlęciem włącza się we wspólnotę Kościoła przez
chrzest i jak najwcześniej łączy się z Chrystusem
w Eucharystii. Rodzice i Kościół od początku istnienia człowieka są najważniejszymi wychowawcami.
Rodzina jest pierwszym naturalnym oraz niezastąpionym środowiskiem wychowania religijnego małego dziecka, powołanym przez samego Stwórcę.
Ważnym elementem tego wychowania jest modlitwa. Każda rodzina chrześcijańska powinna troszczyć się o wypracowanie własnego stylu modlitwy,
dostosowanego do każdego z członków rodziny,
także dzieci. Wychowanie do życia w modlitwie ma
wielkie znaczenie w późniejszym kształtowaniu religijności człowieka.
Wiara człowieka kształtuje się od najmłodszych
lat. Chociaż za wiek, w którym dziecko zaczyna rozumowo myśleć i – co za tym idzie – pojmować otaczający je świat, uznaje się siódmy rok życia, ważne
jest już wczesne wyrabianie zwyczajów związanych

z modlitwą. Tak więc od najwcześniejszych lat należy uczyć dziecko relacji między Bogiem a człowiekiem. Krótkie, rymowane modlitwy spełniają doskonalę swoją rolę i są łatwe do zapamiętania przez
małe dziecko.
Wielu wierzących i praktykujących rodziców zastanawia się, kiedy ma sens nauka modlitwy w przypadku dzieci. Owszem, niedługich formułek są
w stanie nauczyć się nawet niespełna dwuletnie
dzieci, ale czy na pewno chodzi o to, by maluch,
który dopiero uczy się mówić, ,,odklepywał” bezmyślnie słowa ku uciesze babci i księdza na kolędzie?
Oczywiście ważne jest, by uczyć dziecko, jak ważny jest Bóg i kim On jest w życiu ludzi, jak również
pewnych dogmatów wiary, jednak powinno się to
odbywać w sposób dla dziecka przystępny. Porównujmy Jego miłość do uczucia, jakie łączy rodziców
z dziećmi, na przykładzie przyrody tłumaczmy zmyślność Bożego Stworzenia. Natomiast słowa modlitwy warto dziecko uczyć wtedy, gdy te podstawowe
prawdy pozna i zrozumie. Z reguły jest to wiek przedszkolny, chociaż niektóre dzieci są na to gotowe
dopiero, gdy uczą się abstrakcyjnego myślenia, tzn.
w wieku sześciu czy siedmiu lat.
Najlepszą ,,nauką” pacierza jest codzienne, rodzinne odmawianie go razem z dzieckiem. Nieważne,
że kilkumiesięczny bobas nic z tego nie rozumie.
Nie karćmy też roczniaka, że przeszkadza nam podczas modlitwy. Starsze dziecko można już poprosić,
by w tym czasie postarało się być spokojne. Nawet,
jeśli jeszcze nie odmówi słów pacierza z nami, będzie on dla niego czymś naturalnym, jak obiad, czy
mycie zębów wieczorem, tyle że w wymiarze duchowym. Wszak nie od dziś wiadomo, że wiara to higiena duszy, porównanie wydaje się zatem słuszne!

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
 w poniedziałek – św. Hieronim (ok. 345-420),
prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy
tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński;
 we wtorek – św. Teresa od Dzieciątka Jezus
(1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka
misji katolickich;
 w piątek – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226),
ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk,
którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła po dzień dzisiejszy;

1730. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła,
prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach.
5. Od 1 października Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz. 1700 a w sobotę i niedzielę Msze
św. w Sanktuarium na Skałce o godz. 1600.
6. Od 1 października Kancelaria popołudniu będzie
czynna w środę i piątek w godz. 1600 – 1700. Pozostałe dni bez zmian.
7. W środę po Mszy wieczornej zapraszamy na
spotkanie Kręgu Biblijnego.
8. W tym tygodniu przypada:

 w sobotę – św. Faustyna Kowalska (1905-1938),
dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; Błogosławiony Jan Paweł II zwykł
ją nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”, która wyszła z Polski.

 pierwszy czwartek miesiąca – prosimy o liczne
i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla
tych, którzy zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej, o godz. 1500 – Msza św. w Cementowni;

2. Dzisiejsza niedziela w kalendarzu liturgicznym
przykrywa święto Archaniołów: Michała, Gabriela
i Rafała. A w środę, 2 października, wspominamy
świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie
zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy
się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy
chronią nas i nam pomagają. Anioły są namacalnym
przejawem obecności Boga w świecie, Jego głosem.
Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych
sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.

 pierwszy piątek miesiąca – doświadczajmy Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego
Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej o godz. 1600;

3. Dzisiaj obchodzi imieniny ks. Michał. Życzymy
mu by św. Michał Archanioł chronił go od zła,
wspierał w szukaniu dobra i wypraszał wszelkie potrzebne łaski. Pamiętajmy w naszych modlitwach o
solenizancie. W czasie Mszy św. o godz. 1800 będziemy się modlili w jego intencji. Serdecznie zapraszamy.
4. W najbliższy wtorek wchodzimy w październik
– miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy celebrowali po wieczornej Mszy św. o godz.

 pierwsza sobota miesiąca – czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Odwiedziny chorych od godz. 900
a o godz. 1800 Msza św. Różańcowa – serdecznie zapraszamy.
9. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży z klas
III Gimnazjum do sakramentu bierzmowania. Od
następnej niedzieli 6 października zapraszamy młodzież na Mszę św. o godz. 900, po niej spotkanie
formacyjne. Chętnych spoza Gimnazjum prosimy
o zgłoszenie się do zakrystii. Rodziców, dziadków
zachęcamy do otoczenia młodzieży modlitwą i życzliwą opieką.
10. Kościół w Polsce pragnie okazać konkretny znak
solidarności z ofiarami wojny w Syrii poprzez modlitwę i pomoc materialną, dlatego w niedzielę 6 października br. podejmiemy ogólnopolską modlitwę w
tych intencjach oraz zbiórkę do puszek na Caritas.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Kącik życzeń

kacikzyczen@op.pl

Z okazji imienin życzymy Księdzu Michałowi by przez całe swoje życie podążał z ufnością
i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi.
Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać Boga, a On
pokaże Tobie Prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.
Ministranci

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30 września – 6 października 2013 r.
30 września – poniedziałek
700

1) + Aleksandra Meszek – od Romany Lipowej z córką.
2) + Janina Kowal – od rodziny Sikorów i Prokopów z Rokitna.

1800

+ Stanisław Peda – od Barbary Ciszek z rodziną.

1 października – wtorek
700

1) + Honorata, Franciszek Kajdańscy.
2) + Jan Zagała – od Wacława i Krystyny Biedak.

1800

W 25. r. ślubu Anny i Jarosława Musialskich.

2 października – środa
700

1) + Zofia Szafruga.
2) + Jan Zagała – od Grażyny Pilarczyk z rodziną.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

3 października – czwartek
700

1) + Jan Zagała – od Henryka Lubacha z żoną.
2) + Edyta Miśkiewicz – od córki Ewy, wnuczki Marty i wnuka Michała.

1800

+ Stanisław Peda – od rodziny Pilarczyków, Niteckich, Sprychów, Szubów.

4 października – piątek
700

1) + Edyta Miśkiewicz – od rodziny Sadowskich.
2) + Jan Zagała – od Hani i Władka Mularczyków.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

5 października – sobota
700

1) + Józefa, Roman, Leszek Gałeccy; Czesław Golba.
2) + Edyta Miśkiewicz – od rodziny Wałek.

1800

+ Anna Kosoń – od rodziny z Sosnowca.

6 października – niedziela
700

+ Józefa, Roman, Leszek Gałeccy; Czesław Golba.

900

+ Leon Podsiadło – w 5. r. śmierci.

1030

+ Zdzisław Firek – w 3. r. śmierci.

1200

+ Stanisława, Ignacy Kuźniak; Rozalia, Stanisław, Józef, ks. Władysław Pomietło.

1800

+ Czesława Dryja – w 1. r. śmierci.
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