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21. NIEDZIELA ZWYKŁA
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EWANGELIA: Mt 16, 13–20

„Ty jesteś Chrystusem,
Synem Boga żywego”.

I
.
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Dwa tygodnie temu usłyszeliśmy podobne słowa: „Ty naprawdę
jesteś Synem Bożym”. Jezus wystawiony na próbę – „Panie! Jeśli
to Ty jesteś...” – przez Piotra, który wątpi i jest nazwany człowiekiem małej wiary, a w ubiegłym tygodniu usłyszeliśmy o kobiecie,
która ma wielką wiarę. Piotr i poganka. W międzyczasie Piotr,
domyślamy się, wzmocnił swoją wiarę nie na tyle, bo trzy razy
wypiera się Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta: „Co mówią
ludzie. Kim... jest Syn Człowieczy?”. Odpowiedzi padają różne –
Eliaszem, Jeremiaszem, którymś z proroków. Jezusowi nie chodziło
o to co mówią ludzie. Ważniejsze dla Niego było to, za kogo uważają
Go uczniowie. Przecież oni poznają Jego naukę, widzą co czyni
– uzdrawia, karmi, wskrzesza umarłych, ucisza burzę. Kim jest
według tych, którzy przygotowywani są do głoszenia dobrej nowiny.
W imieniu wszystkich odpowiada Piotr: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Takie wyznanie powoduje,
że Piotr jest „Skałą”, a „na tej Skale zbuduję mój Kościół”. Kim jest Jezus, Piotr nie wiedział dzięki własnym zdolnościom, lecz dzięki łasce od Boga. Bóg jego wybrał do realizacji misji Jezusa. Otrzymuje wręcz niezrozumiałą
przez nas moc. „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Piotr zostaje następcą Jezusa na ziemi. Ta jego
działalność rozpocznie się dopiero po zmartwychwstaniu i Zesłaniu Ducha Świętego. Potwierdzają to słowa
Jezusa: „przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem”. Pozostaje tylko odpowiedzieć
sobie – kim dla mnie jest Chrystus?
Adam Żak

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Nawet jeśli nie zawsze łatwo nawiązać kontakt z młodymi, to dokonany został postęp w dwóch sferach:
w świadomości, że cała wspólnota ich ewangelizuje i wychowuje oraz że istnieje pilna potrzeba, aby czynniej
uczestniczyli w życiu Kościoła. Trzeba przyznać, że w aktualnym kontekście kryzysu zaangażowania i więzi
wspólnotowych, wielu młodych ludzi ofiaruje swą solidarną pomoc wobec nieszczęść świata i podejmuje
różne formy aktywnego działania i wolontariatu. Niektórzy uczestniczą w życiu Kościoła, angażują się w grupach
pełniących służbę lub w różne inicjatywy misyjne w swoich diecezjach albo w innych miejscach.
Jakie to piękne, że młodzi są „pielgrzymami wiary”, szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na każdą ulicę,
na każdy plac, w każdy zakątek ziemi!”

SZKODA, ŻE NOGI NIE BOLAŁY...
Sierpień... Od wieków w naszym
kraju wyruszały tego miesiąca piesze
pielgrzymki do naszej Częstochowskiej Matki. W słońcu, deszczu, zimnie
i upale, pątnicy szli ze swoimi intencjami przed tron Jasnogórski Madonny.
W tym roku było jednak inaczej...

duchowej drogi na Jasną Górę. Codziennie wygłaszana była konferencja,
Nogi nas nie bolały...
po której adorowaliśmy Pana Jezusa
W naszej parafii pielgrzymka miała w Najświętszym Sakramencie, a wiecharakter duchowy. Od 6 do 13 sierp- czór kończyliśmy Apelem Jasnogórnia spotykaliśmy się wieczorem skim. Pielgrzymowaliśmy pod hasłem
w naszej świątyni. W Święto Przemie- „Eucharystia – Wielka Tajemnica
nia Pańskiego odprawiona została Wiary”.
uroczysta Msza święta na rozpoczęcie
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KALENDARZ
LITURGICZNY
I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
23 sierpnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Filipa, Laurentego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 22,19–23
PSALM: 138, 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc
2. czytanie: Rz 11,33–36
EWANGELIA: Mt 16,13–20
24 sierpnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jerzego, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 21,9b-14
PSALM: 145,10-11.12-13ab.17-18
EWANGELIA: J 1,45-51
25 sierpnia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Grzegorza, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Tes 2,1-3a.14-17
PSALM: 96, 10. 11-12. 13
EWANGELIA: Mt 23,23-26
26 sierpnia 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Joanny, Maksyma
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 8,22-35
PSALM 48,2-3.9-11.13-15
2. czytanie: Ga 4,4-7
EWANGELIA: J 2,1-11
27 sierpnia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Małgorzaty, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 1,1-9
PSALM 145, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Mt 24,42-51
28 sierpnia 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Augustyna, Patrycji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 1,17-25
PSALM 33, 1-2. 4-5. 10-11
EWANGELIA: Mt 25,1-13
29 sierpnia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Sabiny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 1,17-19
PSALM 1, 1-6.15ab i 17
EWANGELIA: Mk 6,17-29

SZKODA, ŻE NOGI NIE BOLAŁY...

dokończenie
z 1 strony

Codzienne konferencje przybliżały
nam i odkrywały przed nami Eucharystię. Wielki Dar i Tajemnicę, którą
Jezus przed swoją śmiercią zostawił
nam, abyśmy nie ustali w drodze do
nieba. Każdego dnia odkrywaliśmy
jak ważne jest uczestnictwo we
Mszy świętej i ile łask spływa na nas
w czasie Eucharystii. Na zakończenie naszych spotkań usłyszeliśmy
wielką prośbę, aby nigdy nie było
niedzieli bez Eucharystii i Eucharystii bez przyjęcia Komunii świętej...

się jak na prawdziwej pielgrzymce.
Msza święta została odprawiona
w plenerze. Były to niesamowite
chwile. Wielu osobom przypomniały
one o trudzie pielgrzymkowej drogi
i o radości, gdy w oddali odsłania się
wieża jasnogórskiego klasztoru...
13 sierpnia część osób wyruszyła
swoimi osobowymi samochodami
przed tron Jasnogórskiej Pani do
Częstochowy. Zawieźli oni wszystkie nasze błagania i dziękczynienia
przed tron Matki – te, które codzienSpotkanie z Panem na Adoracji nie przedstawialiśmy na Adoracji.
było czasem, w którym mogliśmy
Naszą duchową pielgrzymkę
uwielbiać Go śpiewem i modlitwą zakończyliśmy z nadzieją, że w przyw ciszy. To wtedy przedstawialiśmy szłym roku nasza „Biała 11” wyruszy
nasze pielgrzymkowe prośby
licznie na szlak pątniczy i szczęśliwie
i dziękczynienia.
dotrze do Najświętszej Panienki
W niedzielny wieczór poczuliśmy w Częstochowie...
Ela

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Skoro uczestnictwo we Mszy świętej jest dla wiernych obowiązkiem,
od którego może ich zwolnić tylko poważna przeszkoda, to pasterze są
zobowiązani zapewnić wszystkim rzeczywistą możliwość
wypełnienia tego przykazania. W tym kierunku zmierzają przepisy
prawa kościelnego, na przykład te, które pozwalają kapłanowi - jeśli
uzyska upoważnienie od biskupa diecezjalnego - odprawiać więcej
niż jedną Mszę świętą w niedzielę i dni świąteczne, a ponadto
wprowadzenie Mszy świętych wieczornych i wreszcie przepis stanowiący,
że czas na wypełnienie obowiązku niedzielnego rozpoczyna się już
w sobotę wieczorem, kiedy odprawia się pierwsze Nieszpory z niedzieli.
Z liturgicznego punktu widzenia bowiem te właśnie Nieszpory
rozpoczynają dzień świąteczny. W konsekwencji Msza święta
zwana czasem „przedświąteczną”, która jednak w rzeczywistości ma
charakter w pełni świąteczny, jest sprawowana według liturgii niedzielnej,
co nakłada na celebransa obowiązek wygłoszenia homilii i odmówienia
z wiernymi modlitwy powszechnej”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W ostatnim tygodniu posługę Zakrystianki w naszym kościele zakończyła s. Paulina Fabia CR, która teraz
rozpoczyna pracę w Sochaczewie. Dziękujemy s. Paulinie za wszelkie dobro, którego przez ostatnie 5 lat
doświadczaliśmy. Życzymy wewnętrznej radości z realizacji zakonnego powołania w nowym miejscu.
2. Serdecznie witamy w naszej parafii nową Siostrę Zakrystiankę – s. Barbarę Jadwigę Maleszewską CR,
która przybyła do nas z Domu Macierzystego Sióstr Zmartwychwstanek – z Kęt k. Bielska-Białej.
Życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i życzliwości od ludzi w podejmowanych obowiązkach.
3. W środę Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze święte w naszym kościele o godz. 630, 900 i 1800.
4. W przyszłą niedzielę po raz ostatni odprawimy Mszę świętą o godz. 2000.
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