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Jestem — Pamiętam — Czuwam

Tego, który cię stworzył, który sprawił, że „jesteś”.
Wobec Tego, który cię „zna i przenika” (por. Rz 8, 27).

Imię Boga. Tak odpowiedział głos z
krzaka gorejącego Mojżeszowi, gdy ten pytał Boga o
imię. „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3, 14). Z tym
Imieniem posłał Jahwe Mojżesza do Izraela
zniewolonego w Egipcie i do faraona-ciemiężyciela:
„JESTEM posyła mnie do was” (por.Wj 3, 14). W tym
Imieniu wyprowadził Bóg swój lud wybrany z niewoli,
aby zawrzeć z nim Przymierze. „Jestem ” — to Imię
jest fundamentem Starego Przymierza. Stanowi ono
również fundament Przymierza Nowego. Jezus
Chrystus mówi do Żydów: „Ja i Ojciec jedno
jesteśmy” (J 10, 30). „Zanim Abraham stał się, JA
JESTEM” (J 8, 58). „Gdy wywyższycie Syna
Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM” (J 8,
28). W krzyżu objawiło się do końca Boskie „ Jestem ”
Nowego i Wiecznego Przymierza. „Tak (. . . ) Bóg

Pamiętam

16). Trzeciego dnia stanął Jezus pośród swych uczniów
zmartwychwstały, aby im, „zatrwożonym i wylękłym ”,
powiedzieć: „Pokój wam! (. . . ) to Ja jestem ” (por. Łk
24, 36-37. 39). A odchodząc do Ojca jeszcze zapewnił:
„Jestem z wami (. . . ), aż do skończenia świata” (Mt 28,
20).
Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo
Boga, ażeby istnieć i mówić do swego Stwórcy:
„jestem ”. W tym ludzkim „jestem ” jest cała prawda
istnienia i sumienia. „Jestem ” wobec Ciebie, który
„Jesteś”. Bóg pyta pierwszego człowieka: „Gdzie
jesteś?”. Adam odpowiada: „Skryłem się przed Tobą”
(por. Rdz 3, 9-10). Jakby starał się nie być wobec
Boga. Nie możesz ukryć się, nie możesz nie być wobec

Czuwam

Jestem:

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby [człowiek] nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,

Wielkich dzieł Bożych nie zapominajcie (por. Ps
[77], 7). „Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu”

78
(por. Pwt 6, 12). Nie zapominajcie stworzenia. Nie
zapominajcie odkupienia: krzyża, zmartwychwstania,
Eucharystii, Pięćdziesiątnicy. Człowiek jest wobec
Boga, trwa przy Bogu poprzez to, że pamięta. Poprzez
to, że zachowuje słowa Boże i wielkie sprawy Boże,
rozważając w sercu swoim tak jak Maryja z Nazaretu.
Wcześniej niż natchnieni autorzy zapisali prawdę
żywota wiecznego objawioną w Jezusie Chrystusie,
zapisało tę prawdę Serce Jego Matki (por. Łk 2, 51). I
zapisało głębiej. Stało się żywym zapisem Bożych
tajemnic. Wśród wszystkich uczniów Boskiego
Mistrza do Maryi najpełniej odnoszą się słowa:
„Jestem przy Tobie. Pamiętam ”.
- co to znaczy? To znaczy, że staram się być
człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie
zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu
dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie
dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je
w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której
nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy
plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze
pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej
okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy
tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali.
Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni. (...) Czuwam — to
znaczy dalej: dostrzegam drugiego. (...) Czuwam — to
znaczy: miłość bliźniego — to znaczy: podstawowa
międzyludzka solidarność.

„ Jezus zapytał (. . . ) : A wy za ko go Mn ie uważacie? ” (Mt 1 6, 1 5)
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XXI IEDZIELA ZWYKŁA
1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym
tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny. Jutro, 22 sierpnia, będziemy się radowali Maryją – Królową. Od
najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw
obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz Naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej
swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze
lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt
papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na
świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.
2. W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za tegoroczne zbiory. Zwyczaj
ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem
dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego
dziękczynienia prosimy Ojca w Niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru.
Dlatego też modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich
obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.
3. W środę, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja
głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
4. A w piątek, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić
Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. W wielu naszych kościołach trwa specjalna
nowenna przed tą uroczystością. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym
jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy
mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem
naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.
5. Po Mszy św. składka do puszek na głodujących w Sudanie.
6. Msza św. dożynkowa odbędzie się 27 sierpnia (sobota) o godz. 15.00. Po Mszy św. zapraszamy na świetlicę wiejską, odbędzie się dzielenie chlebem i zabawa dla dzieci. Zabawa dla
dorosłych o godz. 20.00. Bóg zapłać za złożone ofiary w kwocie 1290 zł.
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Majewskiej Małgorzacie
i Dyrda Anastazji. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Janiszek Bogusławę i Dzik
Krystynę.
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