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W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje
grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi
część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich.
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam
roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki
głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na
służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł
świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz
nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do
mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich
najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko,
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się
na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu
i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec
powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go;
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę
i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły,
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego
syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go
zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł
i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem
nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił
z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział:
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy.
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył;
zaginął a odnalazł się”»
Jak wiele trudu musi podjąć ojciec, aby przekonać powracającego syna, że w domu będzie
przyjęty jako „ułaskawiony” syn, a nie jak upokorzony sługa. Jak wiele cierpliwego
tłumaczenia musi zastosować ojciec, aby przemienić „wiernego” syna, który nie chce wejść
do wspólnego domu, ponieważ jest przekonany, iż tylko on był zawsze w środku Jego
nawrócenie okazuje się być trudniejsze, gdyż istnieje coś gorszego niż opuszczenie domu i
zejście na złe drogi. Jest to przekonanie, że się jest na dobrej drodze tylko dlatego, że się
nigdy nie opuściło ojcowskiego domu. Ale miejsca tego nie można mieć raz na zawsze, lecz
trzeba je każdego dnia odnajdywać, podążając za logiką miłosiernego serca ojca. Miłosierny

Ojcze! Przemień we mnie mentalność buchaltera, który porównuje się z innymi, który osądza
i gardzi braćmi. Nawróć mnie, „wiernego” syna, który czując się lepszym od lekkomyślnych
braci, nie wybiega za Tobą naprzeciw powracającym z zagubienia ani nie ma ochoty
świętować ich odnalezienia.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy przypadkiem nie jestem marnotrawnym synem? Może właśnie
teraz nadszedł czas mojego powrotu do pełniejszego człowieczeństwa
i chrześcijaństwa?
Do wykonania: Zrewiduję mój stosunek do ludzi słabych i grzesznych. Nikogo nie będę
potępiał. Więcej, będę pomagał tym, którzy takiej pomocy potrzebują.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

02.04 (wtorek). Wspomnienie św. Franciszka z Paoli, pustelnika
Urodził się 27 marca 1416 r. w Paoli (Kalabria). Po rocznym pobycie u franciszkanów,
w roku 1432 zamieszkał samotnie w pobliŜu Paoli. Zanim ukończył dwadzieścia lat, miał juŜ
dwóch towarzyszy. Z czasem przybywało ich coraz więcej i to oni dali początek nowemu
zakonowi braci najmniejszych (fratres minimi), którego załoŜenie przypada na rok 1436.
Zakon został zatwierdzony przez papieŜa Sykstusa IV w 1474 roku. Zmarł 2 kwietnia1507
r.. kanonizował go Leon X juŜ w 1519 roku.
04.04 (czwartek) Wspomnienie św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kościoła
Kościół hiszpański zawdzięcza swój rozwój i rozkwit w VII w. Przez 37 lat był biskupem w
Sewilli. Zwołał kilka synodów, wprowadzał dyscyplinę. Był znakomitym pisarzem. Napisał
dzieło będące jedną z najwcześniejszych znanych encyklopedii historii, astronomii i teologii.
Polecał zakładać wyŜsze uczelnie przy kaŜdej katedrze biskupiej. Przeczuwając swoją śmierć
kazał zanieść do katedry. Po złoŜeniu szat biskupich, przywdział wór pokutny i odbył
publiczną spowiedź, przyjął Komunię św., darował wszystkie długi i kazał rozdać cały swój
majątek biednym. Cztery dni później zmarł – 4 kwietnia 636 roku.
05.04 (piątek) Wspomnienie św. Wincentego Ferrerisza, prezbitera
Urodził się w 1350 r. w Walencji/Hiszpania, zm. 5 kwietnia 1419 r. w Cannes/Francja). Jako
17. latek wstąpił do dominikanów. W burzliwym czasie, gdy zachodnim Kościołem rządził
dwóch papieŜy, opowiedział się za awiniończykiem Klemensem VII. Z czasem stanął po
stronie Rzymu. Jego gorącym pragnieniem było zostać misjonarzem. I tak się stało. Głosił
słowo BoŜe we wszystkich prowincjach Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niemczech,
we Frandrii, w Anglii i w Irlandii. Efektem tego były liczne i cudowne nawrócenia.
WARTO WIEDZIEĆ:

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – głosi je o. Zbigniew Ptak OSPPE.
Temat: Msza Święta – niebo na ziemi Rozpoczynamy we czwartek, 4 kwietnia
o 19:00. Na każdej Mszy głoszona będzie krótka homilia, a po jej zakończeniu
konferencja rekolekcyjna. Kończymy w niedzielę udziałem we Mszy św.
z homilią. W czasie rekolekcji zapraszamy na codzienną adorację Najświętszego
Sakramentu po wieczorowej konferencji. Zachęcamy tez do skorzystania
ze Spowiedzi Św. – UWAGA: w dniach rekolekcji będziemy spowiadać na
jedną godzinę przed każdą Mszą Św., a także po Mszy wieczorowej aż do Apelu
Maryjnego. W sobotę: zapraszamy na nabożeństwo Fatimskie (po konferencji
wieczornej). Przypominamy też, iż w niedzielę zbierana będzie II taca dla
rekolekcjonisty (cały dzień). O. Zbigniew przywiezie ze sobą dużo książek
o tematyce życia duchowego.

