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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali
się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu,
ulituj się nad nami».
Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie
się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony,
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł
na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
Samarytanin.
Łk 17,12-16
Dziesięciu zostało uzdrowionych, a podziękować
przyszedł tylko jeden, i to Samarytanin. Jezus dziwi
się niewdzięczności pozostałych. Wykorzystuje to
wydarzenie dla pouczenia uczniów i przygodnych
słuchaczy o potrzebie okazywania wdzięczności. Ona
świadczy o duchowej kulturze człowieka i o otwarciu jego serca na nowe dary.
Tylko człowiek mądry potrafi właściwie ocenić
wielkość otrzymanego daru i dobroć dawcy. Dlatego tylko człowiek mądry rozumie wartość wdzięczności jako odpowiedzi na otrzymany dar.
Zestawiając w Ewangelii jednego wdzięcznego
z dziewięciu niewdzięcznymi, musimy pamiętać, że

zestawiamy mądrego z dziewięciu, którym mądrości
zabrakło. Wiemy jednak, że chodzi tu nie o zestawienie ze sobą trędowatych, których uzdrowił Chrystus, lecz o zestawienie nas z nimi. Chodzi o odpowiedź na pytanie: Czy nasza wdzięczność jest znakiem mądrości?
Czy podziękowaliśmy matce za miesiące ciąży,
strach porodu, tysiące godzin troski o nas? Czy podziękowaliśmy ojcu za trud pracy i zapewnienie środków do życia całej rodziny? Czy podziękowaliśmy
za ich wspólne wysiłki wokół naszego wychowania
i wykształcenia? Czy dziękujemy rodzeństwu? Czy
jesteśmy wdzięczni nauczycielom, wychowawcom,
katechetom za ich trud i bezinteresowność, za zdarte gardło i potargane nerwy? Czy jesteśmy wdzięczni żonie za czystą koszulę i przygotowanie obiadu?
Mężowi za naprawienie żelazka, kranu, przyniesione pieniądze...? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za życie, za zdrowie, za oczy, za bijące serce, zdrowe ręce, za wiarę...? Czy jesteśmy wdzięczni? Jeśli tak, to
znaczy, że jesteśmy mądrzy. Bo tylko głupi bierze
i nie dziękuje. Mądry wie, że wdzięczność jest
najskuteczniejszą prośbą o dalszy dar. Tej mądrości
uczy nas Chrystus, wychwalając wdzięczność uzdrowionego z trądu Samarytanina.

Sensacja, której nie ma
Komunia dla rozwiedzionych? To byłaby sensacja. Na razie sensacją jest tylko to, jak bardzo
można swoje życzenia pomylić z faktami.

M

edia – nie tylko polskie – obiega bulwersująca informacja: archidiecezja fryburska
wprowadza nowe zasady duszpasterstwa
rozwiedzionych (chodzi oczywiście o rozwiedzionych,
którzy weszli w nowe związki – wyjaśniam pod wpływem komentarzy pod tekstem). Gazeta Wyborcza
krzyczy w tytule: „Przełom w Kościele. W Niemczech
sakramenty dla rozwodników”. I powołując się na
informacje z Deutsche Welle pisze między innymi:
„Nie zmieni się tylko jedno – wciąż nie będzie można udzielić im drugiego kościelnego ślubu. Ale oprócz komunii i spowiedzi, będą mogli także zostać
ochrzczeni, przystąpić do bierzmowania i namaszczenia chorych”. Zapowiada też, że propozycja z Fryburga stanie się wkrótce zasadą w całym Kościele.
I ”wyjaśnia”, że potrzebę nowego podejścia do duszpasterstwa rozwiedzionych sygnalizował niedawno
papież Franciszek.

Prawda, papież Franciszek tak mówił. Archidiecezja fryburska faktycznie przygotowała nowe wytyczne dotyczące duszpasterstwa rozwiedzionych.
Tyle że nie ma w nich mowy o bezproblemowym
dopuszczaniu do spowiedzi i komunii wszystkich
rozwodników jak leci. Za to jest mowa o potrzebie
podchodzenia do rozwiedzionych z miłością, o próbach rozeznania ich sytuacji, rozmowach z rozwiedzionymi, by pomóc im inaczej spojrzeć na ich sytuację, o konieczności znalezienia nowej równowagi
w duszpasterskim podejściu. Czyli de facto żadna
rewolucja. Raczej próba tchnięcia nowego ducha
w duszpasterstwo już istniejące. Takie podejście do
tematu jest o tyle bardziej prawdopodobne, że od
połowy września kierujący diecezją abp Zollitsch,
po złożeniu rezygnacji ze względu na wiek nie jest
już nawet ordynariuszem, ale administratorem apostolskim archidiecezji fryburskiej.
Próbuję domyślać się w jakim kontekście ktoś
relacjonując pomysły duszpasterskie archidiecezji
kierowanej przez abp Zollitscha mógł mówić o ewentualnej komunii dla rozwiedzionych. Istnieje możliwość prawnego uznania związku za nieważny, jeśli
został zawarty mimo istnienia czynników sprawiających, że nie mógł być ważnie zawarty (tu istnieje
dość szerokie pole do różnych interpretacji). Istnieje możliwość przyjmowania komunii przez tych,
którzy roztropnie obiecają, że będą żyli jak brat
z siostrą. A nowoochrzczeni? Istnieje przecież coś
takiego jak przywilej Pawłowy*. To wszystko w Kościele już jest. Tyle że pewnie dla kogoś, kto tematem się nie interesuje brzmi na tyle sensacyjnie, że
gotów jest wierzyć w to, że Kościół zmieni nauczanie Chrystusa.
Tak. To sam Jezus Chrystus powtórny związek
po rozwodzie nazwał cudzołóstwem (Mk 10,1nn).
A cudzołóstwo zawsze uważane było w Kościele za
jeden z najcięższych grzechów – na równi z apostazją i morderstwem.
Nie znam przyszłości, więc nie mogę roztropnie
zaręczyć, że papież Franciszek w kwestii podejścia
do komunii rozwiedzionych czymś nas nie zaskoczy. Ale podejrzewam, że będzie podobnie jak z owym „ogołoceniem” Kościoła w Asyżu. Wiele szumu i branie życzeń za prawdę przed, zakłopotane
milczenie po.
Andrzej Macura

* Przywilej Pawłowy (przywilej wiary) – prawo do rozwiązania małżeństwa zawartego przez osoby nieochrzczone, z których jedna stała się chrześcijaninem, a druga
z tego powodu nie chce trwać dalej w tym związku.

KARTKA Z KALENDARZA

15 października

W

klasztorze Wcielenia w Avila,
po osiemnastu latach życia
jako mało gorliwej zakonnicy, przeżyła powtórne nawrócenie. Stało się to pewnego dnia, gdy na dłużej
zatrzymała się przy obrazie Jezusa Ubiczowanego. Zrozumiała wtedy, że prowadząc życie „byle jakie” zdradza swego
Mistrza.
Św. Teresie z Avila zawdzięczamy bogatą refleksję o zamieszkiwaniu trzech Boskich Osób w duszy chrześcijanina (por. Twierdza wewnętrzna). To
ona napisała, że jeśli przeżywamy nasze życie wiary
w przestrzeni pomiędzy kochającym nas Ojcem i Jego umiłowanym Synem, wtedy z pewnością będziemy mieli Ducha Świętego, który podpowie nam, co
mamy czynić w każdej sytuacji naszego życia.
Choć obdarzona była niezwykłymi łaskami mistycznymi, jakie otrzymywała na modlitwie (zob. Życie), to jednak była zawsze posłuszna spowiednikom i kierownikom duchowym, nawet jeśli spotykała się z niecierpliwością i niezrozumieniem. Jej
spowiednikami byli między innymi jezuita, św. Franciszek Borgiasz oraz franciszkanin, św. Piotr a Alkantary. Jakiś czas spowiadała się u księdza, który
znany był z gorszącego postępowania, ona jednak

z wiarą, spowiadając
się u niego z najmniejszych grzechów
lekkich, doprowadziła go do wewnętrznej przemiany. Kapłan ten powrócił do wierności
otrzymanej łasce kapłaństwa.
Kiedy odkryła, że
najlepszym lekarstwem dla rozrywanego brakiem jedności Kościoła będzie
powrót do życia całkowicie poświęconego Bogu przez modlitwę, kontemplację, adorowanie Najświętszego Sakramentu,
nic już nie mogło jej powstrzymać od zakładania
kolejnych Karmelów (zob. Księga Fundacji). W tym
dziele wspomagał ją św. Jan od Krzyża, który przeprowadzał reformę męskiej gałęzi zakonu karmelitów. Pierwszym założonym przez nią klasztorem
był Karmel św. Józefa w Avila. Hiszpańska Święta
była wielką czcicielką św. Józefa i za jego przyczyna
wypraszała potrzebne łaski, kiedy była chora lub
przeżywała różne kłopoty.
Święta Teresa była kobietą zdecydowaną w działaniu, rozmodloną i bardzo radosną. Lubiła śpiewać
pieśni ludu kastylijskiego, tańczyła z kastanietami
w ręku. Miała tez poczucie humoru i bardzo starała
się nie narzekać. Pisała piękne poezje, które swą
głębią do dzisiaj poruszają serca.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
 we wtorek – św. Teresa z Avila, hiszpańska zakonnica żyjąca w XVI wieku, wielka reformatorka
Karmelu i autorka dzieł mistycznych;
 w środę – św. Jadwiga Śląska. Żyła w XIII wieku.
Księżna Jadwiga była szczególnie wrażliwa na los
ludzi ubogich i chorych. Dla nich fundowała wiele
szpitali. Po śmierci męża osiadła w klasztorze w Trzebnicy;
 w czwartek – św. Ignacy Antiocheński, męczennik z początków chrześcijaństwa;
 w piątek – św. Łukasz Ewangelista. Według tradycji był lekarzem i malarzem. Tego dnia obchodzimy Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
2. Obchodzimy dziś Dzień Papieski, poświęcony popularyzacji nauczania Jana Pawła II oraz uczeniu się
jego wrażliwości na człowieka, podstawowej drogi
Kościoła. Obchody tego dnia zrodziły się z potrzeby

wdzięczności Bogu za wielki pontyfikat Jana Pawła
II. Wdzięczność Bogu – to ważna chrześcijańska
postawa. Stąd włączmy się w ten rytm całym sercem. Na prośbę biskupów, dzisiejsza zbiórka po Mszy
Świętej przeznaczona jest na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – czyli na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży.
3. Dziś przypada Dzień Edukacji Narodowej. Tego
dnia otaczamy szczególną modlitwą ludzi, na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego
pokolenia. Pamiętajmy o nich także w naszej modlitwie.
4. W środę po Mszy wieczornej zapraszamy na
spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. Również w środę 16 października przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża,
zapraszamy na Papieski Apel Jasnogórski o godz.
2100.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

14 – 20 października 2013 r.

14 października – poniedziałek
700

1) + Danuta Lubach – od Anny Biedak i Cecylii Kolanko.
2) + Stanisław Czekała – od żony.

1700

+ Helena Kowalska.

15 października – wtorek
700

1) + Stanisław Czekała – od córki Barbary z rodziną.
2) + Mirosław Pękala – od rodziców.

1700

+ Marianna Krężel – od córki z mężem.

16 października – środa
700

1) + Stanisław Czekała – od syna z dziećmi.
2) + Magdalena, Jan, Józefa Mikoda.

1700

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

17 października – czwartek
700

1) + Kazimiera Czechorowska – od wnuków.
2) + Mirosław Pękala – od żony i córki Julii.

1700

+ Jerzy Podsiedlik – od rodziny Zagałów i Bogdanów.

18 października – piątek
700

1) + Mirosław Pękala – od Ewy z rodziną z Anglii.
2) + Piotr Cocek – od żony Martyny i syna Bartłomieja.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

19 października – sobota
700

1) + Bronisława, Jan Niepiekło i rodzeństwo.
2) + Mirosław Pękala – od Zygmunta Podsiadło z rodziną.

1700

+ Anna Dusza i syn Stanisław – od rodziny Stanków i Jandów.

20 października – niedziela
700

+ Henryk Grajdek – od mamy.

900

1) O Boże błogosławieństwo dla Anety i Andrzeja w 15 r. ślubu.
2) O zdrowie i potrzebne łaski dla Borysa Żyła w 1. r. urodzin
oraz o błogosławieństwo dla jego rodziców.

1030

O powrót do zdrowia dla Dariusza – prosi mama.

1200

+ Barbara Kopeć – od córki z mężem.

1700

+ Jadwiga Wołoszyn; Helena, Jan Ptak.
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