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XX NIEDZIELA ZWYKŁA · ROK C
Ewangelia: Łk 12, 49 – 53
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?
Nie, powiadam wam, lecz
rozłam.

Zawsze Bóg najważniejszym!
Jest tyle pokus, by żyć wygodnie i przyjemnie na wzór lansowany przez świat.
Sam Chrystus stwierdza, że Panem tego świata jest szatan. Nie można upodabniać
się do tego świata, bo wtedy naśladujemy diabła. Jesteśmy dziećmi Boga i mamy
przekraczać to co światowe, aby upodabniać się do Ojca w niebie. Dlatego trzeba
żyć w świętości, przez co stajemy się wyrzutem sumienia dla wielu ludzi żyjących
amoralnie. Zasiewajmy w nich niepokój.
Drogi Przyjacielu! Umiejętność dokonania wyboru między najpiękniejszymi
miłościami doczesnymi – macierzyńską, ojcowską, małżeńską, przyjaźni – a miłością
Boga, stanowi wykładnik życia Ewangelią. Dzisiaj Bóg potrzebuje świadków dowodzących, że serce może bić miłością Boga w stu procentach, że jest w stanie – mimo
największego bólu – zrezygnować z wszelkich miłości doczesnych dla Boga. Tylko
wierność Bożej miłości może nas ocalić na wieczność.
Ks. Sylwester

Wspólnie do celu
W czasie wchodzenia na górę
obowiązuje twarda zasada:
tempo dyktuje najwolniejszy,
może najsłabszy. Podobnie
jest w przypadku tych, którzy
wspólnie idą drogą wiary.
Tylko wtedy, gdy wzajemnie na siebie czekają i na
trudniejszych etapach podają
sobie pomocną dłoń, osiągną
cel życiowy.

Bliżej Biblii
Przyjście Jezusa na ziemię i sama
Jego osoba wywołały wśród ludzi podwójną reakcję, zgodnie z tym, co przepowiadał starzec Symeon i czego przed
nadejściem zbawienia spodziewali się
Żydzi. Jedni z ludzi opowiedzą się za
Jezusem jako Mesjaszem, a drudzy
przeciwko Niemu, bo nie będą chcieli
uznać boskiego Jego pochodzenia; to
stworzy pomiędzy nimi rozłam, który
nawet w rodzinach poróżni jednych
z drugimi, jak to faktycznie miało miejsce w pierwotnym Kościele, zwłaszcza
judejskochrześcijańskim.
Wypowiedzi Jezusa można traktować jako wyznania osobistych Jego
uczuć dotyczących tej misji, którą
ma spełnić, i tych losów, które Go
czekają, Jezus bowiem był tego świadomy. Przede wszystkim jednak Jezus
w związku ze swoim przyjściem i odkupieniem, jakiego dokona, przewiduje
bardzo głęboko sięgający rozłam wśród
ludzi, a chciałby, żeby każdy, specjalnie
zaś ci, którzy obecnie są Jego uczniami,
opowiedzieli się także wtedy po Jego
stronie, niezależnie od trudności, które
mogą być z tym związane. Dlatego już
teraz mówi im o przyszłości, dlatego
też wskazuje na te cierpienia, które On
sam podejmie, zanim oni będą cierpieli
w Jego sprawie.

24.08 Św. Bartłomieja Apostoła

Pełny katolicyzm

1. Pod imieniem Bartłomieja wykazy hagiograficzne znają: 5
świętych, 24 błogosławionych, 1 świętą i 2 błogosławione – razem 32
osoby wyniesione do chwały ołtarzy. Na ich czele idzie jako pierwszy
i najważniejszy św. Bartłomiej Apostoł.
2. Św. Bartłomieja − Natanaela sprowadził do Pana Jezusa Filip.
Dlatego Bartłomiej figuruje w spisach Apostołów po Filipie. Było to tuż
po Chrzcie Pana Jezusa w Jordanie, gdy Chrystus Pan wracał do Galilei.
3. Zainteresowanie się osobą św. Bartłomieja w tradycji chrześcijańskie może nie było tak żywe, jak innymi Apostołami. Jednak także
dokoła jego postaci powstała pewna tradycja i literatura apokryficzna.
4. Św. Bartłomiej głosił Ewangelię w Małej Azji, Mezopotamii,
w Etiopii, nauczał Arabię Saudyjską.
5. Na rozkaz króla, Astiagesa, miał być Apostoł pojmany w mieście
Albanopolis, ukrzyżowany a potem ścięty. Od czasów św. Izydora ze
Sewilli (636) rozpowszechniła się pogłoska, że w czasie zadawanych
mąk miał być Apostoł odarty żywcem ze skóry. Tak też przedstawia
najczęściej ikonografia św. Bartłomieja. Jako datę przypuszczalną jego
śmierci zwykło się podawać rok ok. 70.
6. Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się: Ewangelia Bartłomiej oraz Apokalipsa Bartłomieja — niestety we fragmentach.
7. Relikwie św. Bartłomieja przenoszono dla bezpieczeństwa z miejsca na miejsce. Świadczy to o wielkiej czci, jaką Apostoł się cieszył.
8. W roku 1729 wystawiono obecną katedrę w Benewencie ku czci
tegoż Apostoła, którego relikwie można oglądać pod mensą głównego
ołtarza.
9. Pierwszy kościół ku czci św. Bartłomieja miał powstać na wyspie
Eolia w wieku VI.

Gdyby tak ktoś nieznający nas zupełnie zajrzał w niedzielę do naszych kościołów to musiałby powiedzieć: „co to za pokaźny naród!”.
Ale gdyby ten sam człowiek zaglądnął do naszych domów i usłyszał,
jakie tam nieraz kłótnie i przekleństwa, gdyby zaglądnął do naszych
zakładów pracy i zobaczył ile tam nieuczciwości, niedbalstwa i zawiści – musiałby powiedzieć – czy ci ludzie są chrześcijanami? Czy to ci
sami rozmodleni katolicy z kościołów?!
Skąd ta rozbieżność, skąd to podwójne postępowanie? Stąd, że my
traktujemy religię jako sprawę jedynie uczucia, jako dodatek świąteczny
do szarego życia. Umiemy się wzruszać, robi na nas wrażenie Jezus w
stajence betlejemskiej, Męka Chrystusa, czułość macierzyńska Maryi,
ale nie dostosowujemy naszego życia do przykazań Bożych, do poleceń
Ewangelii, do przykazań kościelnych. Dajemy serce religii, ale nie dajemy jej rozumu i woli. Stąd – chyba tylko w Polsce można spotkać u ludzi
medalik na piersiach, a w sercu nienawiść. Usta dopiero co śpiewały
pieśni pobożne a za chwilę te same usta klną lub prowadzą plugawe
rozmowy. To nie jest katolicyzm – to są kpiny z katolicyzmu. Katolikiem
trzeba być nie tylko z uczucia, ale i z rozumu i z postępowania, trzeba
myśleć po katolicku i żyć po katolicku. Trzeba być katolikiem nie tylko
w niedzielę, ale i w dzień powszedni. Trzeba być katolikiem nie tylko
w kościele, ale i w domu, w szkole, w pracy.
Katolicyzm to nie jest jakaś jedna szufladka, którą, gdy potrzeba,
to się wysuwa a gdy zawadza to się ją zasuwa i wysuwa szufladę z
inną etykietą. Katolicyzm to nie godzina w rozkładzie godzin, którą
się kończy, gdy dzwonek zadzwoni, to nie strój, który się do kościoła
wkłada. Katolicyzm to idea i forma życia obejmująca całego człowieka,
to podstawa i główna treść życia ludzkiego. To istota rzeczy a nie cecha
przypadkowa. Katolicyzm to podstawa, na której inne objawy życia
dopiero rozwijać się mogą.
Jadwiga Kowalczyk

Krzyżówka
Poziomo:
5− dom przy kościele
dla księży;
7− nazwa biblijna
mieszkańców Samarii;
8− część kościoła przeznaczona dla wiernych;
9− stolica Tybetu;
10− forma oddawania
czci Bogu;
Pionowo:
1- trzeci syn Aarona,
z hebr. „Bóg przyszedł z pomocą”;
2- „Ojciec wielu narodów”;
3- pismo papieskie do duchowieństwa i wiernych
całego świata;
4- uczeń Jezusa powołany razem z Filipem;
6- namiestnik rzymskiej Judei.

Gimnastyka bez pośpiechu
Prowadzący wykonuje proste ćwiczenie
gimnastyczne, a uczestnicy ustawieni przed
nim w półkole powtarzają je z opóźnieniem
o jeden ruch.
Przykład: Prowadzący wykonuje pierwsze ćwiczenie – skłon tułowia. Uczestnicy
stoją nieruchomo. Prowadzący wykonuje
drugie ćwiczenie – wymach ramion do
przodu. Teraz uczestnicy wykonują skłony.
Prowadzący wykonuje następne ćwiczenie –
ugięcie nogi w kolanie i wyrzucenie stopy do
przodu. Uczestnicy dopiero teraz wykonują
wymachy ramion.
Ten, kto się pomyli, robi krok do przodu
i dalej uczestniczy w zabawie. Wyróżnienie
(nagrodę) otrzymują ci uczestnicy, którzy
w chwili zakończenia gry będą stali najdalej
od prowadzącego, to znaczy wykonali najmniej kroków karnych.
Odmiana: Można umówić się, że pewnego ćwiczenia uczestnicy nie mogą powtarzać,
stoją wówczas w postawie zasadniczej.
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