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EWANGELIA (Mt 18, 15-20)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy twój brat zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego brata.
Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch,
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda.
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi.
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i
celnik. Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który
jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich".
KOMENTARZ
W czasie wakacji będąc w Częstochowie wszedłem do sklepu
spożywczego, aby zrobić drobne zakupy. W porannym roztargnieniu
zupełnie zapomniałem o zabraniu ze sobą maski zasłaniającej usta i nos.
Pracownik sklepu zwrócił się do mnie i stanowczym głosem powiedział:
Proszę założyć maskę albo wyjść. Wyszedłem. W czasie pandemii,
wyraźnie widać naszą troskę o zdrowie swoje i swoich bliskich.
Potrafimy zdecydowanie reagować, gdy ktoś nie podporządkowuje się
zaleceniom obowiązującym w czasie epidemii, a które służą naszemu

bezpieczeństwu. I tu rodzi się ważne pytanie: Czy równie mocno
jesteśmy zdecydowani reagować, gdy ktoś szkodzi swojemu duchowemu
zdrowiu, bądź innych naraża na zgorszenie?
Upomnienie braterskie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, jest
jednym z ważnych przejawów miłości bliźniego. Jezus zachęca nas,
byśmy nie byli obojętni na grzechy innych, ale mądrze i z miłością
przychodzili im z pomocą. Upominanie bliźniego nie jest łatwe, ale
potrzebne, bo gdy jest szczerze przyjęte prowadzi do nawrócenia i do
zmiany życia.
Jednym z elementów upomnienia, na które wskazuje Ewangelia,
jest rozmowa. Można rozmawiać z miłością, szanując bliźniego, a można
i w taki sposób prowadzić rozmowę, że upominany poczuje się
poniżony. Wszyscy jesteśmy wezwani do napominania, a jego celem jest
pozyskanie zagubionego brata czy siostry dla Boga. Upomnienie winno
zmierzać do odbudowania jedności człowieka z Bogiem i jego powrotu
do wspólnoty Kościoła.
Jak w codziennym życiu wygląda nasze upomnienie braterskie?
Dużo mówimy do innych z pozycji nauczyciela i pouczamy,
czasem karcimy. Taka postawa, ani nie leczy samego grzechu, ani nie
pomaga temu, który zgrzeszył. Podejmujemy działanie, a nie widać
efektów. I narasta w nas coraz bardziej poczucie bezradności, które
można streścić: „I tak, to nic nie da”.
Gdy nasza pomoc zostaje odrzucona, pozostaje nam modlitwa,
która potrafi kruszyć twarde ludzkie serca. W najtrudniejszych
momentach, to ona przynosi największe owoce. Jezus zaprasza nas dziś
do tego, by wspólnie zanosić modlitwę do Ojca i obiecuje, że zostanie
ona wysłuchana. Modlitwa wspólnotowa sprawia, że jeżeli dwóch ludzi
zgodnie o coś prosi, Bóg jest obecny i działa. On daje światło, siłę i łaskę.
Jedność na modlitwie buduje rodzinę, wspólnotę, buduje Kościół.
Proboszcz
List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce
Fragment
Fundamentalne znaczenie relacji z Bogiem
W czasie ograniczeń spowodowanych epidemią wielu z nas
uświadomiło sobie, jak ważne znaczenie ma dla nas wspólne
praktykowanie wiary. W zupełnie inny niż do tej pory sposób

przeżyliśmy tegoroczne Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne,
brakowało nam świątecznej i niedzielnej Mszy świętej. Ten czas, pełen
tęsknoty za powrotem do zwyczajnych form religijności, mógł się
przyczynić do wzmocnienia naszej osobistej relacji z Bogiem. Człowiek,
który rozwinie taką relację, przekona się, że jest ona silniejsza niż
wszystkie okoliczności zewnętrzne. Powtórzy wtedy za św. Pawłem, że
„…ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy
teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38-39).
Robotnicy z przypowieści o winnicy, mieli za złe gospodarzowi,
że płacąc za pracę zrównał ich z tymi, którzy przepracowali tylko jedną
godzinę. Zależało im na tym, co mogą otrzymać, a nie na relacji z
właścicielem winnicy (Mt 20, 1-16). Warto przyjrzeć się swojej
modlitwie i zastanowić się, na czym tak naprawdę nam zależy - na
samym Jezusie czy na tym, co możemy od Niego otrzymać.
Odkrywajmy codziennie w swym życiu obecność Jezusa,
najlepszego i najważniejszego Przyjaciela. Pomóżmy w tym naszym
wychowankom. Osobista relacja z Jezusem, który już nas nie nazywa
sługami, ale przyjaciółmi (J 15,15) ma fundamentalne znaczenie dla
naszego życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze bardziej istotne stają się
wszystkie nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie nowego, głębszego
znaczenia.
Normalny człowiek
We wtorek 8 września o godz. 21.00 TVP1 pokaże film „Ojciec i
Pasterz - Kardynał Stefan Wyszyński” w reżyserii Piotra Górskiego. W
produkcji wykorzystano archiwalne materiały z udziałem kard.
Wyszyńskiego: fragmenty homilii, zdjęcia, ale również świadectwa osób,
które znały Prymasa Tysiąclecia.
Film pokazuje aktualność nauczania Prymasa Wyszyńskiego, ale
przede wszystkim „normalnego i świętego człowieka”. – Autorom udało
się to, co jest niezwykle trudne: pokazać świętość człowieka w
normalności. Nie tylko postać pomnikową – mówi kard. Nycz.
Nauczanie Prymasa Wyszyńskiego o przebaczaniu, o pracy, o
miłości, znaczeniu relacji międzyludzkich, o Bogu, o skromności jest
dzisiaj jeszcze bardziej aktualne. To jest taka postać, której nauczanie

powinno być częścią nauki o historii Polski. Jednak obok ważnych i
przełomowych wydarzeń, związanych z uwięzieniem, przygotowaniem
obchodów Milenium Chrztu Milenijnych, film pokazuje również, gdzie
kard. Wyszyński lubił wypoczywać, co jeść i jak wyglądał jego zwykły
dzień pracy.
Taki sposób pokazania Prymasa Tysiąclecia ma trafić zarówno do
starszych, pamiętających go, jak i młodych, którzy w wielu przypadkach
nie wiedzą o nim nic. Przez to, że beatyfikacja się przesunęła, to mamy
więcej czasu, aby opowiedzieć młodym ludziom o Prymasie. Reżyser
podkreślił, że pomysł stworzenia filmu spotkał się z otwartością i
życzliwością. Na hasło: Wyszyński, otwierają się wszystkie drzwi i
świecą się oczy – mówi reżyser.
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Dziś o godz. 16.00 spotkanie Żywego Różańca, a o godz. 17.30
Nieszpory i procesja eucharystyczna racji I niedzieli miesiąca.
7 września o godz. 20.00 w domu parafialnym rozpoczyna się kurs
przedmałżeński dla narzeczonych. Serdecznie zachęcamy do udziału
w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa.
8 września obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji
znane jest jako Święto Matki Bożej Siewnej.
Za tydzień na Mszy św. o godz. 10.00 i 11.30 grupa dzieci przystąpi
do I Komunii św. dlatego prosimy, jeśli to możliwe, o wybranie innej
godziny niż 10.00 i 11.30 na udział we Mszy św.
W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na
Seminarium Duchowne w Warszawie.
Nabożeństwo fatimskie z procesją światła w niedzielę, 13 września o
godz. 17.30.
13 września organizujemy pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pieczyskach. Pielgrzymka
wyrusza z Zalesia Dolnego o godz. 6.30. Szczegółowe informacje w
gablocie.
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