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I nagle zrobiło się bardzo romantycznie, bo oto na dziedziniec pałacu w Lidzbarku
Warmińskim wyszli dworzanie w towarzystwie „biskupa” Waldemara.
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Zapowiedź męki Chrystusa
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A
wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy
surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i
uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił
zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz
On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu,
szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do
siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten
je zachowa”.
●

Jak łatwo deklaruje się wierność Chrystusowi i jak łatwo -w słownych deklaracjach- idzie
się za Nim. Piotr odpowiedział zgodnie z prawdą i zgodnie ze swoim najgłębszym
przeświadczeniem: "Ty jesteś Mesjasz".A kiedy Chrystus wyjaśnia z całą brutalnością, na
czym polega Jego mesjańskie posłannictwo ... Piotr - nie rozumiejąc- próbuje przywołać
Jezusa do porządku .Zdrowy rozsądek, ludzkie myślenie, ludzkie kalkulacje ... A Chrystus z
całą wyrazistością powtarza: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój ..." A my byśmy woleli nosić krzyż w butonierce, jako piękną
ozdobę ... Weź swój krzyż i chodź za mną ? A my byśmy woleli sukcesy i kariery, pierwsze
miejsca na ucztach... i żeby nas wszyscy na ulicach pozdrawiali z szacunkiem ...
Dziwny to Mesjasz i dziwny Król, który takie rady daje. Miał rację Piotr upominając
Chrystusa: "Mówiąc w ten sposób tracisz wyznawców! Bądź chociaż odrobinę roztropny i
nie strasz ludzi, bo wszyscy od Ciebie odstąpią." A Chrystus na to z uporem: "... kto chce
zachować swoje życie, straci je ..." A ty ... czy nie zauważyłeś jak tracą je ci wszyscy,
którzy tak kurczowo i za wszelką cenę, chcą je zachować, osiągnąć sukces, wygrać na
loterii, za wszelką cenę uczynić je szczęśliwym i wygodnym ... Nie zauważyłeś, że to nie
Piotr ma rację ze swoją zdroworozsądkową logiką ludzkiej pomyślności i sukcesu ?
"Trudna jest ta mowa i któż jej może słuchać!" ... oj trudna i nie łaskocząca uszu ...
A Chrystus z uporem maniaka powtarza: "... kto straci swe życie z powodu Mnie i
Ewangelii, zachowa je ..." A ty czy gotów jesteś - ot tak po prostu- stracić swoje życie dla
Chrystusa ....
I to jest właśnie ta wiara, która nie jest martwa, która nie na słownych deklaracjach polega,
wiara św. Jakuba, wiara, która nie mówi słodko i pobożnie, pięknie i retorycznie,
stylistycznie i zgodnie ze wszelkimi kanonami homiletyki ... to jest ta wiara, która czynem
żyje i życie dla Chrystusa „marnuje”...

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam ministrantów na Kurs Lektorski. Pierwsze spotknie odbędzie się
w Lubochni 20 września br. o godz. 15.00.
2. Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszam
w następną niedzielę, tj.20 września br. na spotkanie po Mszy św. o godz. 12.00.
●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

śp. Czesław Jański – pokój jego duszy.
●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Amelię Włodarczyk, Anitę Kościecha i Michała Czapnika – niech Bóg prowadzi ich
przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.
●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Dostałem dziś emeryturę i chyba zaszaleję!
- Jak?!
- Włączę światło na pół godziny!
- Dlaczego nie byliście w pracy?
- Miałem zapalenie ucha środkowego...
- Nie bujajcie posterunkowy, przecież ucho jest tylko lewe i prawe.
●

W Głotowie, po zwiedzeniu barokowego kościoła i wysłuchania historii jego
powstania, pielgrzymi poszli modlić się na kalwarię głotowską. Liczy sobie ona ponad
sto lat. 14 stacji Drogi Krzyżowej to neoromańskie i neogotyckie kaplice. W ich
wnętrzach są rzeźby ukazujące naturalistycznie mękę Chrystusa.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 14. 09. 2009.
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚW.

18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg./.
WTOREK 15. 09. 2009

18.00 Za +Stanisławę Król w 25 rocz. śmierci.
19.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /
ŚRODA 16. 09. 2009

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Krzysztofa Gromka /greg. /;
+Kazimierza Pasika /popogrzebowa/;
+Jana Golenia w 12 rocz. śmierci;
+Sławomira w 1 rocz. śmierci i Kazimierza Jacaków oraz cr. Jacaków
i Koprzaków;
+Marię Stanisławską /int. od chrześniaka z rodziną z Koluszek/;
CZWARTEK 17. 09. 2009

9.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
PIĄTEK 18. 09. 2009

18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
19.00 Za +Tadeusza Kąckiego w 5 rocz. śmierci, cr. Kąckich i Kwiatkowskich.
SOBOTA 19. 09. 2009

16.00 Ślub – Bożena Kwiatkowska i Mariusz Bąkowski.
17.00 Ślub – Agnieszka Kocik i Krzysztof Olszewski.
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
NIEDZIELA 20. 09. 2009.

9.00 Za zmarłych Parafian;
Za +Krzysztofa Gromka /greg./.
12.00 O Boże błog. dla Agnieszki i Marka w 10 rocz. ślubu oraz ich synów;
18.00 Za +Helenę, Stanisława i Władysława Olczaków;
O Boże błog. dla Mateusza /naszego Pana organisty/.

To Bazylika w Świętej Lipce. Pielgrzymi słuchaja koncertu wykonanego na
barokowych organach z ruchomymi figurkami.

