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Kalendarz liturgiczny
18 lipca 2010 NIEDZIELA
Imieniny: Szymona, Kamila,
Erwina
Rdz 18, 1-10a
PSALM 15
Kol 1, 24-28
EWANGELIA: Łk 10, 38-42
19 lipca 2010 PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wincentego,
Włodzisława
Mi 6, 1-4. 6-8
PSALM 50
EWANGELIA: Mt 12, 38-42
20 lipca 2010 WTOREK
Bł. Czesława, prezbitera
Imieniny: Czesława,
Hieronima
Mi 7, 14-15. 18-20
PSALM 85
EWANGELIA: Mt 12, 46-50

XVI

NIEDZIELA

ZWYKŁA

E W A N G E L I A : Łk 10, 38- 42
„Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona ”.
„Marta uwijała się koło rozmaitych posług”. I bardzo dobrze. W tym wyrażała się
jej miłość do Jezusa. Cieszyła się tym, że może pomóc zmęczonemu Panu.
A Maria, czyż okazała się próżniakiem? Nie! Umiała się cieszyć podobnie
jak siostra, samą obecnością Jezusa. Dziś w krzątaninie dnia codziennego
jakże często zapominamy o Bogu. On powinien być na pierwszym miejscu.
Postawa Marii w obecnym świecie jest trochę niezrozumiała. Pnie daj,
abym zawsze, i wszędzie dostrzegał najpierw Ciebie i radował się Twą
wszechobecnością w świecie.

Przykazania kościelne

Przykazania kościelne wywołują w życiu współczesnych
chrześcijan sporo emocji, mimo iż zmiana przeprowadzona została
kilka lat temu, to nadal niewielu katolików zna ich treść. Samo
21 lipca 2010 Środa
dokonywanie zmian budzi wzburzenie, gniew a nawet zgorszenie.
Św. Wawrzyńca z Brindisi,
Dzieje się tak dlatego, że wielu ludzi przykazania kościelne stawia na równi
prezbitera i dr Kościoła
Imieniny: Daniela, Wawrzyńca z Dekalogiem, który przecież nie podlega żadnej korekcie. Przykazania
kościelne (przepisy) zostały ustanowione po to, aby pomóc ludziom
Jr 1, 1. 4-10
PSALM 71
zbliżać się do Boga; osiągnąć życie wieczne.W kolejnych wydaniach naszej
EWANGELIA: Mt 13, 1-9
gazetki będziemy omawiali przykazania kościelne.
22 lipca 2010 CZWARTEK
Zapraszamy do lektury. Już dziś na str nr 2 przykazanie pierwsze.
Św.Marii Magdaleny
Imieniny: Marii, Magdaleny
Pnp 8, 6-7 (2 Kor 5, 14-17)
PSALM 63
EWANGELIA: J 20, 1. 11-18

INFORMACJE

23 lipca 2010 Piątek
Św. Brygidy, Apolinarego
Imieniny: Brygidy,
Apolinarego
Ga 2, 19-20
PSALM Iz 34
EWANGELIA: J 15, 1-8
24 lipca 2010 Sobota
Św. Kingi
Imieniny: Krystyny, Kingi,
Jakobiny
Jr 7, 1-11
PSALM 84
EWANGELIA: Mt 13, 24-30

1. Dziś nabożeństwo o godz. 1700.
2. W przyszłą niedzielę, 25 lipca, wspomnienie świętego Krzysztofa, w
sposób szczególny modlić się będziemy za wszystkich kierowców oraz
o bezpieczeństwo dla wszystkich podróżujących. Z tej okazji po mszach
świętych o godz. 13:00 i 18:00 odbędzie się poświęcenie wszystkich
pojazdów.
3. W przyszłą niedzielę, 25 lipca, podczas Mszy Świętej o godz. 1045,
będziemy się modlić w intencji imienin S. Anny Samueli – Przełożonej
tutejszej wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek. Solenizantkę polecamy
pamięci modlitewnej.
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Nowe sformułowanie przykazań kościelnych jest następujące:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac
niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach
pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Powyższe sformułowania przykazań kościelnych zatwierdzone zostały 22 maja 2002 r. przez watykańską
Kongregację Nauki Wiary.
Nowe przykazania kościelne wydają się łatwe, jednak czasem ich interpretacja wprowadza spore wątpliwości.
Należy przypomnieć, że mają one za zadanie zagwarantować wiernym niezbędne minimum ducha modlitwy
i wysiłku moralnego we wzrastaniu miłości Boga i bliźniego (KKK 2041). Zapraszam do wspólnego odkrywania
ich znaczenia.
„W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.”
Uczęszczanie na niedzielną, bądź świąteczną Eucharystię dla wielu wydaje się oczywiste. Dzieje się tak
od czasów apostolskich, bowiem wówczas datuje swoje początki praktyka niedzielnych zgromadzeń. W tamtych
czasach nie trzeba było zobowiązywać chrześcijan do udziału w „łamaniu chleba”, ponieważ Eucharystia stanowiła
dar i przywilej wynikający z żywej wiary. Z biegiem lat zmiany zachodzące w Kościele wymusiły kształtowanie
się prawodawstwa w kierunku określania obowiązku udziału w Eucharystii. Zapominamy również o tym, jak
wiele korzystamy na jednoczeniu się z Chrystusem podczas Komunii św. My przynosimy: słabości, grzechy, dobre
chęci, serce, niedoskonałą miłość. Natomiast Jezus oczyszcza nas z popełnionych grzechów, umacnia i ożywia
miłość, która słabnie w codziennym życiu. Właściwie tylko dzięki Jego interwencji możemy zwyciężać swoje
słabości oraz ufnie patrzeć w przyszłość.
Msza Święta przez miłość, zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Nie są to żadne „czary
mary”, po prostu dzięki temu trudniej jest człowiekowi, przez grzech śmiertelny, zerwać więź z Jezusem. Chrystus
to zagwarantował „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim”(J 6,56).
Nie zawsze można uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje warunki
usprawiedliwiające m.in. choroba, czy opieka nad niemowlęciem (KKK 2181; KPK 1245). Jednak nie poprzestawajmy
na samym usprawiedliwieniu. Warto skorzystać z dobrodziejstw techniki: radia i telewizji, by włączyć się duchowo
w celebrowaną Eucharystię.
Wydaje mi się, iż sporo nieporozumień wprowadzają święta nakazane, głównie z tego powodu, że wierni
ich nie znają. Od 30 listopada 2003 r. decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obowiązują
następujące święta nakazane i poza niedzielami są:
• uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia);
• uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
• uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia);
• uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);
• uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
• uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).
Właśnie w te dni katolicy są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej.
Natomiast takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie(8XII); świętego Józefa(19III i 1V); świętych
Apostołów Piotra i Pawła(29VI);, Matki Bożej Gromnicznej(2II); Poniedziałek Wielkanocny; święto Najświętszej Maryi
Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego); świętego Szczepana – nie są świętami nakazanymi.
Biskupi jednak zachęcają wiernych „by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii. Księży zaś, którzy
w te dni nie mają obowiązku aplikacji Mszy za paraﬁan, prosimy, by przez dogodny porządek nabożeństw, ułatwiali
paraﬁanom udział w Eucharystii. Jednakże nie ma obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w danym dniu.
Niewątpliwie sporo kłopotów może sprawić termin „prace niekonieczne”. Pozostawia on szeroki margines
swobody przy jego interpretacji. Osobiście jestem wdzięczna za takie określenie, ponieważ pozwala ono
dostosować się do określonych warunków życia. Każdy rozstrzyga we własnym sumieniu i decyduje jak ma żyć.
Jednocześnie takie sformułowanie zmusza do reﬂeksji, dokonania wyboru, samodzielnego wyznaczenia granic.
Oczywiście o wiele łatwiejsze byłoby dostosowanie się do sztywno wyznaczonego schematu. Jednak nie miałoby
to nic wspólnego z miłością
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