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8 maja /poniedziałek/ przyjechał na rowerze do naszej parafii niecodzienny
gość. Zaopiekowaliśmy się nim, tzn. daliśmy mu jeść i zapewniliśmy nocleg
/więcej informacji na str. 3/.
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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mt 16, 13-20

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego.
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał
ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu
Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie
mówili, że On jest Mesjaszem.

●●●
Można zapytać: Za kogo dzisiaj ludzie uważają Syna Człowieczego? Dzisiaj, nie
przed dwoma tysiącami lat. Niektórzy mówią: Jezus? Nie było żadnego Jezusa. To nie
jest postać historyczna. To owoc wyobraźni i marzeń biednych, nieszczęśliwych i
pokrzywdzonych ludzi. Owoc wyobraźni i marzeń? A co począć ze wszystkimi
historycznymi dokumentami i świadectwami? Przecież Listy apostołów, przecież
cztery Ewangelie są nie tylko świadectwem wiary, ale najpierw są historycznym
dokumentem, który jest potwierdzony w źródłach jak żaden inny dokument
starożytnej epoki. Istnieją ponadto świadectwa niechrześcijańskie, także dane
archeologiczne, które potwierdzają tekst Ewangelii.
Inni ludzie odpowiadają: Jezus? To wspaniały człowiek. Dobry, mądry,
miłosierny, wielki reformator religijny, któremu marzył się lepszy świat. I nic więcej.
Człowiek. A za marzenia zapłacił życiem. - I nic więcej? Święty Piotr odpowiedział: Ty
jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego! Apostołowie ku takiej wierze szli powoli. Był
czas, gdy pytali: Co to za człowiek, któremu nawet wicher i jezioro są posłuszne? (Mk
4,41). Czas niepewności minął. Uwierzyli. Do takiej wiary musieli dojrzewać. Do
wiary, która jest nie tylko ludzkim przeświadczeniem, ale darem łaski. Przecież Jezus
rzekł do Piotra: Ciało i krew nie objawiły ci tego, Piotrze. Nie po ludzku to odkryłeś.
Objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. A głębokość bogactw, mądrości i wiedzy
Boga jest niezmierzona i niewyczerpana. Dlatego Apostoł pyta: Kto poznał myśl Pana,
albo kto był Jego doradcą? Dlatego również droga wiary każdego człowieka nie ma
kresu. I dlatego nasza odpowiedź dawana Bogu i Jezusowi ciągle może być pełniejsza,
głębsza, bardziej zdecydowana, serdeczniejsza.
Czy dojrzałeś, aby wiarę uczniów Jezusa uczynić swoją własną? Kim dla ciebie,
dla każdego z nas osobiście jest Jezus i Jego Ewangelia? Czy jesteś gotów przyjąć ją
bez zastrzeżeń?

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam już dziś na Dożynki Gminno – Parafialne, które odbędą się 4 września
o godz. 11.00. Proszę, aby wieniec dożynkowy przygotowali parafianie
z Małej Woli.
2. Zapraszam na Mszę św. w piątek, tj. 26 sierpnia o godz. 18.00 z racji Uroczystości
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Zofię Sitek i Aleksandrę Koczywąs –niech Bóg prowadzi je przez życie drogą wiary,
prawdy i miłości.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

"Szczęśliwy człowiek" gdy się żeni,
Ma odtąd stróża serca i kieszeni.
Jan Sztaudynger

●●●

Ten niecodzienny gość to Tajwańczyk. Podróżuje na rowerze już czternaście miesięcy.
Opowiedział nam o swoich przygodach, które przeżył w czasie podróży. Oczywiście
opowiadał w języku angielskim, ale nasza młodzież tłumaczyła nam te opowieści na
język polski. Było to miłe spotkanie.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 22. 08. 2011

……
WTOREK 23. 08. 2011

……
ŚRODA 24. 08. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
CZWARTEK 25. 08. 2011

……
PIĄTEK 26. 08. 2011
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

18.00 Za Parafian.
SOBOTA 27. 08. 2011

……
NIEDZIELA 21. 08. 2011

9.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków, cr. Koprów i Miniaków oraz
Annę Tracz.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Krzysztofa z racji 25 rocz. ślubu
i ich dzieci.
18.00 Za +Władysława Kurowskiego, cr. Kurowskich i Skonecznych.
Do końca września czytamy Ewangelię św. Łukasza.
/Cd/Antiochia szybko stała się ważnym ośrodkiem kultu, święty Łukasz niewątpliwie miał
wiele okazji, by się zetknąć z nową nauką. Wydaje się jednak, ze podobnie jak w wielu
innych przypadkach szczególne wrażenie wywarła na nim obserwacja życia pierwszych
chrześcijan, świadectwo ich życia, które potwierdzało głoszone przez nich słowa. Święty
Łukasz widział jak żyją chrześcijanie, słuchał nauk apostolskich i uwierzył. Na znak tego
przyjął chrzest, miało to miejsce około roku 50 naszej ery, czyli kilkanaście lat po śmierci
Jezusa. Wykluczone więc, by Łukasz słuchał nauk z ust samego Jezusa, tym niemniej
należał do gorliwych Jego wyznawców. Łukasz przyłączył się do działalności św. Pawła
Apostoła. Towarzyszył mu w podróżach, po pewnym czasie stał się najbliższym jego
towarzyszem, od roku 58 stale już podróżował z apostołem. Także w czasie uwięzienia
świętego Pawła Łukasz był mu oddany i jako jedyny miał odwagę pozostać przy
aresztowanym (2 Tm 4,11). Okres dwóch lat, kiedy święty Paweł przebywał w więzieniu,
również miał duże znaczenie dla życia świętego Łukasza. Nie mogąc podróżować z
Apostołem, zbliżył się do gminy chrześcijańskiej, po raz kolejny, już jako wierzący,
przyglądał się jej organizacji, podziwiał ludzi, którzy potrafili żyć w zgodzie z Bożymi
przykazaniami, niezależnie od okoliczności i prześladowań. W tym czasie prowadzili swa
działalność apostolską także św. Piotr i św. Jakub Starszy, żyła jeszcze Matka Jezusa.
Święty Łukasz wykorzystał ten czas na zbieranie informacji o życiu Jezusa. Znał jego
naukę, ale interesowało go jeszcze cos więcej. Jego krytyczny zmysł historyczny nakazał
mu badać fakty, ustalać ich chronologie i szukać potwierdzenia wśród różnych źródeł.
Dzięki tej pracy, ewangelia świętego Łukasza zawiera informacje, których nie można
odnaleźć w dziełach pozostałych ewangelistów/cdn./.

