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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA • ROK B
Ewangelia: Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp,
wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym.

Wnętrze człowieka
Bóg uczynił świat dobrym. Zło i nieszczęście nie pochodzą od Boga. Wyłoniło
się w ciągu dziejów. A to nie z winy Boga,
ale człowieka. Pierwszy człowiek przekraczający nakaz Boży, niedowierzając Bogu,
chciał niejako wziąć w swoje ręce świat,
życie i jego losy, i chciał nimi rozporządzać,
ale temu dziełu nie sprostał. Skutki okazały
się fatalne dla człowieka i całego świata. −
Został naruszony porządek w człowieku i
w świecie. Odtąd zło i grzech, jak lawina,
niszczy człowieka i świat. “Przez jednego
człowieka grzech wszedł na świat, a przez
grzech śmierć” (Rz 5, 12).
“Ziemia rodzi ciernie i oset. W pocie czoła
będziesz musiał zdobywać pożywienie” (Rdz 3,
18).
Człowieka opanowała pożądliwość. Oznacza ona wewnętrzną dezintegrację człowieka,
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sprzeczność dążeń i jego poszczególnych
władz, bunt ciała przeciwko duchowi, skłonność do zła, obcość wobec Boga i świata.
Powie św. Paweł: “Nie czynię dobra, którego
chcę, ale czynię zło, którego nie chcę” (Rz
7, 15). Teraz można zrozumieć słowa Pana
Jezusa, który mówi: “Z wnętrza, z serca
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, zabójstwa, kradzieże, zazdrość, pycha. Wszystko
to zło z wnętrza człowieka pochodzi i czyni
człowieka nieczystym”.
Chrystus nas odkupił, ale pożądliwość
pozostała. Trzeba wypowiadać walkę złu. Należy prosić Boga: “Stwórz, o Boże, we mnie
serce czyste i odnów we mnie moc Ducha”
(Ps 51,12) oraz umacniać się Chlebem życia i
zmierzać do wprowadzenia harmonii między
duszą i ciałem.
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Czy wiesz, że…
KATAFALK (wł. catafalco). Podwyższenie, zazwyczaj drewniana, pomalowana na czarno skrzynia, często też ozdobiona symbolami śmierci i zmartwychwstania, na której umieszcza się trumnę
podczas nabożeństwa pogrzebowego.
KATAKUMBY (gr. kata kymbas przy
wgłębieniu). Podziemne cmentarze
wczesnochrześcijańskie, wielokondygnacyjne korytarze kute w skale,
zakończone kryptami lub większymi
pomieszczeniami. Groby umieszczano
w ścianach lub w niszach. W okresie
prześladowań służyły jako miejsca kultu.
Na ścianach i nagrobkach zachowały się
do dziś malowidła i rzeźby z pierwszych
wieków.
KATARZY (gr. katharoi czyści). Katarów, działających w południowej Francji,
zwano od miasta Albi − albigensami.
Katarzy odrzucali małżeństwo, odmawiali służby w wojsku, nie uznawali ST i
głosili dualizm (manicheizm). Zwalczano
ich przy pomocy inkwizycji. Wywodzili
się z rejonu Bałkanów. W 1143 r. pojawili się w Kolonii. Działali również w
Anglii i w Hiszpanii, głównie jednak w
południowej Francji i w górnej Italii. W
końcowej fazie, do 1412 r., żyli jedynie
w małych grupach.
KATHOLIKENTAG. Organizowane
od 1848 r. ogólne spotkania katolików
niemieckich (od 1952 r. odbywają się co
dwa lata). Obok akcentów społeczno−politycznych, będących wyrazem solidarności ze społecznością światową, coraz
większy nacisk kładzie się na duchowy
charakter tych spotkań. Historyczna rola
Katholikentagów była bezsporna – począwszy od przeciwstawienia się polityce
Bismarcka, a skończywszy na włączeniu
się w dzieło jednoczenia Niemiec po
obaleniu muru berlińskiego.

Owoce Ducha Świętego
Po owocach Ducha Świętego, które
bardziej bezpośrednio wiążą duszę z
Bogiem, święty Paweł wylicza owoce
służące dobru bliźniego: obleczcie się w
serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę,
cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem...”.
Dobroć, o której mówi nam Apostoł,
jest stałą gotowością woli, która skłania
nas do pragnienia dobra dla innych łudzi:
przyjaciół, nieprzyjaciół, krewnych lub
nieznajomych, bliskich i dalekich. Dusza
czuje się kochana przez Boga, a to każe
jej pozbyć się zazdrości i zawiści; widzi
w innych ludziach dzieci Boże, za które
umarł Jezus Chrystus.
Nie wystarczy teoretycznie pragnąć
dobra dla innych. Prawdziwa miłość jest
miłością owocną, zamienia się w czyny.
“Miłość jest łaskawa” − głosi święty Paweł. Łaskawość jest tą gotowością serca,
która nas skłania ku czynieniu dobra innym ludziom”. Wyraża się ona w licznych
uczynkach miłosierdzia co do ciała i co
do duszy, które chrześcijanie świadczą
wszystkim na całym świecie. W naszym
życiu wyraża się w tysiącach drobnych
przysług, które staramy się wyświadczyć
tym, z którymi codziennie się spotykamy.
Łaskawość skłania nas do niesienia pokoju i radości, gdziekolwiek się znajdziemy,
i do stałej wyrozumiałości i uprzejmości.
Uprzejmość jest ściśle związana z

dobrocią i łaskawością, jest jakby ich
uwieńczeniem i udoskonaleniem. Przeciwstawia się bezowocnemu gniewowi,
który w gruncie rzeczy jest oznaką słabości. Miłość nie unosi się gniewem, lecz
we wszystkim działa łagodnie i delikatnie
i zasadza się na wielkim męstwie ducha.
Dusza, która posiada ten dar Ducha Świętego, nie niecierpliwi się i nie żywi urazy
z powodu obraz i obelg ze strony innych
osób, jakkolwiek odczuwa − czasami, z
powodu subtelności nabytej w obcowaniu z Bogiem, bardzo żywo − przykrości,
lekceważenia, upokorzenia. Wie, że
wszystkim tym posługuje się Bóg dla
oczyszczenia dusz.
Za uprzejmością idzie wierność. Wiernym jest człowiek, który spełnia swoje
obowiązki i któremu można zawierzyć.Za
wiernego przyjaciela nie ma odpłaty powiada Pismo święte − ani równej wagi za
wielką jego wartość. Wierność jest formą
pełnienia sprawiedliwości i miłości. Stanowi uwieńczenie wszystkich owoców
darów Ducha Świętego, odnoszących się
do naszych stosunków z bliźnimi.
Trzy ostatnie cnoty wymienione przez
świętego Pawła mają związek z cnotą
umiarkowania, która pod wpływem darów
Ducha Świętego przynosi owoce skromności, wstrzemięźliwości i czystości.
Skromnym jest człowiek, który potrafi
postępować w sposób zrównoważony

i właściwy w każdej sytuacji ocenia
swoje talenty bez ich przeceniania lub
pomniejszania, ponieważ wie, że są darem
Bożym dla służenia innym. Skromność odzwierciedla się w zewnętrznym wyglądzie
człowieka, w jego sposobie mówienia,
ubierania się, traktowania innych i zachowania się w towarzystwie. Skromność jest
atrakcyjna, ponieważ odzwierciedla prostotę
i wewnętrzny ład człowieka.
Jako ostatnie owoce Ducha Świętego
święty Paweł wymienia wstrzemięźliwość
i czystość. Dusza jakby instynktownie jest
bardzo czujna wobec tego, co może zaszkodzić czystości wewnętrznej i zewnętrznej,
tak miłej Bogu. Owoce te, które zdobią
życie chrześcijańskie i uwrażliwiają duszę
na to, co odnosi się do Boga, można zbierać
nawet pośród wielkich pokus, jeżeli unika
się okazji do grzechu i stanowczo z nimi
walczy, wiedząc, że nigdy nie zabraknie
łaski Bożej.
Na zakończenie zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny, gdyż Bóg posługuje się
Nią, aby obdarować nas wszelkimi dobrami.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami. Pamięć
o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie
mnie − nad plaster miodu...
Jam Matka pięknej miłości i bogobojności,
i poznania, i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka
nadzieja żywota i cnoty.

Szkoła – czas wypoczynku
Znowu się zaczyna wspaniały czas. Wakacje
były cudowne, ale dopiero teraz zaczyna się
prawdziwy czas wolny, który mogę poświęcić na naukę. Nie wszystkie dzieci mogą się
uczyć. Niektóre, a jest ich wiele, po prostu
muszą zarabiać na życie. Słowo “szkoła”
pochodzi od łacińskiego wyrazu “schola”,
który nie tylko znaczy “szkoła”, ale także
“wypoczynek”, “czas wolny”.
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