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Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z
uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich
uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się
święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego
dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy
każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej
mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie
mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a
nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się!
Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać
tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam
powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a
zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka,
znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu
węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli
jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z
nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
Okazuje się, że nie tylko my mamy kłopoty z modlitwą. Mieli je także Apostołowie, skoro
prosili Chrystusa, by ich nauczył modlić się. Dzięki tej prośbie otrzymaliśmy najpiękniejsza
modlitwę, bo taka jest niewątpliwie modlitwa Pańska, czyli „Ojcze nasz”. Poza cudownymi
sformułowaniami mamy w niej wytyczony kierunek, w jakim winna iść nasza rozmowa z
Bogiem. Mamy więc najpierw uwielbić Boga: „Ojcze, niech się święci Twoje imię; prosić o to,
Boże królestwo zapanowało na ziemi. „Niech przyjdzie Twoje królestwo, czyli królestwo
prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Następnie, mamy się modlić o to, co jest
niezbędne do życia: „Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień” kolejni
mamy prosić, by nam Bóg przebaczył grzechy, a także byśmy i my umieli przebaczać
każdemu, gdy ktoś wobec nas zawini. Czyli jest to prośba o uporządkowanie naszego
stosunku do Boga i ludzi. Wreszcie niezwykle ważna prośba, byśmy nie ulegali pokusom,
które stale nam grożą: „i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Jaka jest moja modlitwa? Czy nie posiada charakteru czysto
formalnego: by się pomodlić, czyli odmówić pacierz? Czy modlitwa moja jest
rzeczywistym spotkaniem z Bogiem?
Do wykonania: Wszystko zrobię, by modlitwa moja zawsze miała charakter rzeczywistej
rozmowy z Bogiem.

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

29.07 (poniedziałek) Wspomnienie św. Marty
Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu
wioski Betfage, odległego od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, których
Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje
szczegółowo jedno ze spotkań. Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie
Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Ewangelista Jan opisuje
także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta.
Właśnie z Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową.
Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba.

30.07 (wtorek) Wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
Urodził się we Włoszech w roku 406. Ochrzcił go Korneliusz, biskup Imoli. On też wykształcił
go, a potem udzielił mu święceń diakonatu. Z powodu zdolności krasomówczych św. Piotr
zyskał sobie miano „Chryzologa” (Złotoustego). W roku 433 papież Sykstus III wyświęcił go na
arcybiskupa Rawenny. Gorliwie i z największą troską prowadził prace duszpasterską i
opiekował się powierzonym mu ludem. Przestrzegał ludzi przed uprawianiem nieskromnych
zabaw. „Ktokolwiek chce bawić się z diabłem - mówił – nie może cieszyć się w Chrystusie”.

31.07 (środa) Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, prezbitera
Św. Ignacy Loyola jest założycielem Towarzystwa Jezusowgo w Kościele katolickim. Zanim do
tego doszło w 1540 roku przeszedł długą drogę poddając się działaniu Boga. Inigo, bo takie
jego było imię jakie otrzymał na chrzcie świętym, pochodził z bardzo licznej rodziny
szlacheckiej w kraju Basków w Hiszpanii, był trzynastym dzieckiem. Jego przodkowie z
narażeniem życia bronili króla Kastylii. W dzieciństwie i wczesnej młodości otrzymał
wychowanie religijne, modlił się z innymi w domu, nawiedzał pobliskie sanktuarium maryjne.

01.08 (czwartek) Wsp. św. Alfonsa Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
Urodził się 27 września 1696 w Marianella koło Neapolu, zm. 1 sierpnia 1787 w Pagani koło
Neapolu). Św. Alfons Maria Liguori jest przykładem gorliwego pasterza, który pozyskiwał dusze
przepowiadając Ewangelię i sprawując sakramenty, co było połączone ze sposobem
postępowania naznaczonym łagodnością i cichą dobrocią, która rodziła się z intensywnej
relacji z Bogiem, które jest nieskończoną Dobrocią. Posiadał realistycznie optymistyczną wizję
zasobów dobra, którego Pan udziela każdemu człowiekowi i przyznawał wagę do uczuć i
porywów serca, a nie tylko do rozumu, ażeby móc miłować Boga i bliźniego.
WARTO WIEDZIEĆ:
GODZINKI. Początki tej modlitwy sięgają średniowiecza (przełom XIV lub XV w.). Treść
Godzinek została zatwierdzona przez pap. Sykstusa IV w 1476 r. Pierwszy polski tekst pojawił
się już po 1482 r., a obecnie używany oparty został na - najbardziej znanym - przekładzie
Biblii ks. Jakuba Wujka. Schemat modlitwy wzorowany jest na brewiarzu kapłańskim i składa
się z siedmiu części. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie. Godzinki śpiewane są w naszym
kościele w kaplicy Matki Bożej, po porannej niedzielnej Mszy Św.
URLOP KSIĘZY. W dniach od 1 – 31 lipca ks. Maciej przebywa na urlopie. Od 1 – 31
sierpnia na urlop wyjeżdża ks. Marek. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjny
wypoczynek życzymy błogosławionego czasu, dobrej pogody i bezpiecznej podróży.
ANDRZEJOWA KSIEGA PRÓŚB. Na stoliku przy pomniku Sybiraczki (pod witrażem gen.
Wł. Andersa) wyłożona została Księga Próśb zanoszonych do Boga przez
orędownictwo św. Andrzeja Bobolę. Prosimy, żeby wpisywać do niej wszystkie
intencje, jakie pragniemy powierzyć Bogu przez św. Andrzeja. Będziemy je
odczytywać podczas nabożeństwa ku jego czci, w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

