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WŁ A D Z A I S Ł U Ż B A
Ewangelia dnia dzisiejszego przywołuje
nam uczniów Jezusa: Jana i Jakuba, którzy
pragnęli być blisko Chrystusa w Królestwie
Bożym. Prosili, aby jeden otrzymał miejsce po
prawej, a drugi po lewej stronie tego, który już
teraz ma władzę, a potem będzie ją miał w całej
rozciągłości. Jednakże myśl Boża jest inna. Bóg
kieruje losami świata i człowieka ponad czasem
i daje inne wartości, niż te, do jakich przywykliśmy, i które sobie wyobrażamy na podstawie
szczęścia ziemskiego.
Prorok Izajasz przepowiadał, że Mesjasz będzie
cierpiał, ale po udrękach swej duszy otrzyma
chwałę, tak że będzie w stanie usprawiedliwić
wielu, bo weźmie na siebie ich nieprawości.

znaczy królować — taka jest struktura i taka
jest koncepcja królestwa, w którym Bóg
wprowadza w nowe przymierze łaski, która
zbawia i wywyższa.
Skoro więc Chrystus służył, to chce, żebyśmy
także i my służyli.
„ Kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym”.
(Mk 10, 43)

W takim razie zapytajmy, czy ma nas
interesować władza czy służba? Jezus uczy
drogi pokory, która prowadzi do wywyższenia.
Kto chce być wielki, musi stać się najpierw
sługą. Trzeba więc w drodze do wywyższenia
naśladować Chrystusa: przecież On również
przyszedł nie po to, żeby Mu służono, ale żeby
służyć. W tej służbie oddał życie na okup za
wielu. Czyż może być większy dar od daru
życia? Dlatego władza, którą Bóg ma w sposób
naturalny i która jest zwykłym Jego przywilejem, staje się udziałem każdego z nas, kiedy
umiemy służyć. Mówimy, że służyć Bogu,
„ Bo sło wo Pan a jest prawe, a każde Jego dzieło go dn e zaufan ia. ”

(Ps 3 3 , 4)
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXIX IEDZIELA ZWYKŁA
1. Kościół obchodzi dziś Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.
W ten sposób chcemy przypomnieć sobie polecenie Jezusa wstępującego do Nieba,
by nieść Ewangelię wszystkim ludziom. To polecenie zobowiązuje każdego z nas.
Zbiórka do puszek po Mszach w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na
Papieskie Dzieła Misyjne.
2. Dobiega końca miesiąc modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie
zobowiązani do wzięcia udziału w nabożeństwie październikowym, podczas którego
rozważamy tajemnice różańca świętego.
3. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Konopka Ewie
i Glapa Halinie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Wiercińską Bożenę
i Hermanowicz Angele.
W TYM TYGODIU PATROUJE AM:
• w poniedziałek, 22 października – błogosławiony papież Jan Paweł II.
Opowiadania dla duszy...

Przypomnij sobie górę!

Pewien ojciec i jego nastoletni syn wciąż sprzeczali się o sprawy, które często różnią rodziców
i dzieci: o odrabianie lekcji, kolegów, godziny powrotu do domu, używanie samochodu itp. Wydawało
się, że nie mogą sobie nic powiedzieć, żeby nie skończyło się to krzykiem. Wreszcie ojciec
zaproponował wspólną - tylko we dwóch - wycieczkę na górę odległą o kilkaset mil. Zdziwiony syn
zgodził się.
Przez tydzień ojciec i syn przeprawiali się przez rwące strumienie, wdrapywali na skały,
przedzierali przez gęste zarośla, spali pod rozgwieżdżonym niebem - i rozmawiali, rozmawiali,
rozmawiali... Zaczęli się wzajemnie rozumieć, jak nigdy dotąd. Dostrzegli w sobie nawzajem, syn nie
tylko władczego ojca, a ojciec buntowniczego syna, ale prawdziwych ludzi z własnymi nadziejami,
lękami i zamiłowaniami. Wyprawa na górę stała się punktem zwrotnym w życiu każdego z nich.
Przez kolejne lata nadal często się ze sobą nie zgadzali, ale teraz było inaczej. Kiedy pojawił się
problem, któryś z nich mówił: "Przypomnij sobie górę!" Zwykła góra stała się dla nich szczytem
chwały. To, co zaczęło się jako zwykła wycieczka, uległo zmianie w szczytne doświadczenie.
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