TYGODIK PARAFII

pw. PRZEMIEIEIA PAŃSKIEGO W POLAIE
ROK XX 2012 R 42 (694)
1 4 p aździernika 2 012 r.

XXVIII IEDZIELA ZWYKŁA
rok B

Po co nam Rok Wiary?

Z pewnością nie po to Benedykt XVI ogłosił Chrystusowe zapewnienie, że bramy piekielne nie
Rok Wiary, abyśmy zorganizowali kilkadziesiąt przemogą Jego Kościoła. Bo choć Kościoła jako
religijnych eventów, jak to się modnie dzisiaj mówi, takiego nie przemogą, to nigdzie nie ma gwarancji, że
napisali sprawozdania, odtrąbili sukces i spoczęli na akurat u nas nic nie doprowadzi Kościoła do takiego
laurach. Nie o jeden tylko rok wiary przecież chodzi, stanu, w jakim jest on dzisiaj w Północnej Afryce –
ale o wiarę jako taką, nad którą zastanawiamy się chyba niegdyś wybitnie chrześcijańskiej.
za mało. I którą cenimy za mało. Zwłaszcza my,
Europejczycy i Polacy, którym często towarzyszy Do Roku Wiary powinniśmy podejść trochę podobnie,
jeszcze przekonanie, że żyjemy w cywilizacji z gruntu jak do małżeńskich jubileuszy. Ogłoszenie Roku Wiary
chrześcijańskiej, gdzie praktykowanie wiary zdaje się nastąpiło przecież w związku z 50. rocznicą Soboru
czymś tak powszechnym, że aż zwyczajnym. Jako Watykańskiego II i 20 – leciem Katechizmu Kościoła
barwny wykwit na tej szarości jawią się deklaracje Katolickiego. W małżeństwie jubileusz jest okazją nie
innowierców, a coraz częściej również wojujących tylko do świętowania i dziękczynienia, ale również do
ateistów, które choćby przez swoją inność przyciągają stanięcia przed Bogiem i odnowienia przyrzeczeń
uwagę żądnych sensacji mediów. Ale nie tylko pogoń wierności tej osobie, z którą się idzie przez życie od lat.
za innością i sensacją jest przyczyną gloryfikacji tego, Podobnie w Roku Wiary mamy odnowić nasze relacje
co niechrześcijańskie, a przemilczania dobra, które ma z Bogiem. Nie tylko po to, aby przetrwały czas
swoje korzenie w wierze w Chrystusa oraz rytualnego i wyzwania, które są jeszcze przed nami. Ale również
obrzucania Kościoła błotem za grzechy faktyczne po to, by się rozwinęły i dojrzały. Aby nasze
i zmyślone. Za wieloma antykościelnymi i anty- świętowanie i codzienność były świadectwem, że
chrześcijańskimi ekscesami stoją ponadnarodowe wiara, podobnie jak małżeństwo, jest nie tylko
organizacje, które w oderwaniu ludzi od Boga i niszcze- „słodkim jarzmem”, ale czyni człowieka szczęśliwym.
niu autorytetu Kościoła widzą szansę na przejęcie
niepodzielnego rządu dusz. Wyznawcy rozmaitych Wiara bowiem to nie tylko uznanie prawdy o istnieniu
utopii, w imię szatańskiej mrzonki: ”Będziecie jako Boga i wszystkich prawd przez Niego objawionych. To
bogowie” (por Rdz 3,5), od zawsze gotowi są sięgać po nade wszystko osobiste zawierzenie Bogu, który
każdy środek, by osiągnąć swój cel. Doświadczenie umiłował człowieka aż do końca. Ma oczywiście wiara
piekła Rewolucji Francuskiej, faszyzmu i komunizmu – podobnie jak małżeństwo – także swój wymiar
niczego ich nie nauczyło. Dlatego nie możemy spać kościelny i społeczny. Nie jest więc Rok Wiary ani
spokojnie. Parafrazując słowa Jana Pawła II wyłączną sprawą Kościoła, ani tym bardziej prywatnym
wypowiedziane na temat wolności, również o wierze jedynie wyzwaniem dla każdego chrześcijanina z osotrzeba powiedzieć, że nie jest nam dana raz na zawsze, bna. Autentyczna odnowa w wierze poszczególnych
ale także zadana. Wiarę, chociaż jest łaską, trzeba osób, a przez nie wspólnot kościelnych, musi jakoś
również zdobywać i pielęgnować. Niech nas nie usypia zaowocować w życiu społecznym Polski i świata!
„ Otwó rz, Pan ie, n asze serca, abyśm y uważn ie słuch ali słó w Syn a Two jego . ” (Dz 1 6, 1 4b)
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1. 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.
2. W naszej wspólnocie szkolnej i parafialnej obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się 15.10.
w poniedziałek, o godz. 9:00 Msza św. wraz z nabożeństwem różańcowym, po Mszy św.
spotkanie na Świetlicy wiejskiej, wspólne śniadanie i akademia. Wieczornej Mszy św. w tym
dniu nie będzie.
3. 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.
4. Dzisiejsza niedziela kończy Tydzień Miłosierdzia.
5. W czwartek 18 października przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Według tradycji
był lekarzem i malarzem. Tego dnia obchodzimy Dzień Modlitw za Pracowników Służby
Zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Rzeszowskiej Annie i Pałka
Bernadecie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Konopka Ewę i Glapa Halinę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• w poniedziałek, 15 października – święta Teresa z Avila, hiszpańska zakonnica żyjąca w XVI
wieku, wielka reformatorka Karmelu i autorka dzieł mistycznych;
• we wtorek, 16 października – święta 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 środę, 17 października – święty Ignacy Antiocheński, męczennik z początków chrześcijaństwa;
• w sobotę, 20 października – święty Jan z Kęt, żyjący pod koniec XIV wieku profesor Akademii
Krakowskiej, którego zapamiętano jako człowieka do głębi przejętego losem ubogich.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Sebastian Koncewicz, Wiktoria Borzęcka, Małgorzata Żmijewska,
Łukasz Korżyk, Łukasz Majewski, Łukasz Wierciński.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 17:00.
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