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Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci,
braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie
dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo
któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie
zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając
wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie
rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który
z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak
więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być
moim uczniem».
Dzisiejsze przesłanie ewangeliczne można rozumieć dwojako. Najpierw, że jest ono
skierowanie do wszystkich uczniów Chrystusa i wtedy te radykalne wymagania można
rozumieć jako kierunek naszego postępowania, w którym na pierwszym miejscu jest zawsze
Bóg i nasze życie jest podporządkowane Jego woli. Ale to przesłanie można rozumieć także
jako wezwanie skierowane do tych, którzy chcą poświęcić się wyłącznej służbie Bogu. I wtedy
te wymagania Chrystusowe już nie maja tylko kierunkowego charakteru, ale dotyczą
radykalnych wyrzeczeń, już od chwili wezwania i podjęcia decyzji. Do nich szczególnie
skierowane są słowa Chrystusa: „Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co
posiada, nie może być moim uczniem”. Stąd rezygnacja z własnej rodziny, zdystansowanie się
nawet od rodziców i rodzeństwa, gdy zajdzie potrzeba, bezwzględne oddanie się Bogu, aż do
zapomnienia o sobie. Gotowość na cierpienie i wszelkie niedogodności życia, jakich domaga
się to szczególne powołanie.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jestem świadomy tego, że gdy Bóg jest na pierwszym miejscu,
wszystko inne jest na właściwym miejscu?
Do wykonania: Będę starał się jak najlepiej wykonać to, co do mnie jako wyznawcy
Chrystusa należy.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

09.09 (poniedziałek) Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy
Aniela urodziła się 9 września 1881 roku w Sieprawiu. W 1897 roku udaje się do
Krakowa, gdzie pracuje jako słuŜąca. Zrozumiała, Ŝe Bóg wskazuje jej drogę
całkowitego poświęcenia się dla innych w stanie świeckim, Ŝyjąc w sytuacji ciągłego

wyrzeczenia się. Uczestniczyła w naboŜeństwach do Męki Pańskiej odprawianych
w kościele OO. Franciszkanów konwentualnych, które ofiarowała za zbawienie
grzeszników. Zapisała się do Trzeciego Zakonu Świeckiego Św. Franciszka, Ŝyjąc
w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem, którego naśladowała przez złoŜenie ślubu
czystości i ubóstwa. Została obdarzona przez Boga darem przeŜyć mistycznych,
o których wspomina w "Dzienniku" pisanym z nakazu spowiednika. Zmarła 12 marca
1922 roku w Krakowie.
12.09 (czwartek) Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
Święto imienia Maryi zostało ustanowione przez papieŜa Innocentego XI na pamiątkę
zwycięstwa jakie w dniu 12 września 1683 roku, wojska austriacko-polsko-niemieckie
dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego (1629-1696), odniosły nad
oblegającą Wiedeń armią imperium osmańskiego kierowaną przez wielkiego wezyra
Kara Mustafę. „Venimus, vidimus, Deus vicit” (przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwycięŜył) –
takie słowa napisał król polski Jan III Sobieski do papieŜa Innocentego XI po
zwycięskiej bitwie z Turkami 12 września 1683 roku.
13.09 (piątek) Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
Jan urodził się w Antiochii Syryjskiej około roku 349. Otrzymał staranne wykształcenie i
poświęcił się Ŝyciu monastycznemu. Zasłynął jako złotousty kaznodzieja, stąd
przydomek Chryzostom. Wybrany biskupem Konstantynopola okazał się gorliwym
pasterzem. Ściągnął na siebie nienawiść dworu cesarskiego i został skazany na wygnanie,
gdzie zmarł 14 września 407 roku. Uznawany jest za największego kaznodzieję Kościoła
Wschodu.
14.09 (sobota) Święto Podwyższenia Krzyża
KrzyŜ jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od
V w. oddawano cześć krzyŜowi w dniu następującym po rocznicy poświęcenia kościoła
Zmartwychwstania, tj. 14 września. Z tego zwyczaju powstało osobne święto, które
rozpowszechniło się w całym Kościele. Święto nawiązuje takŜe do odnalezienia relikwii
Jezusowego KrzyŜa przez cesarzową św. Helenę
WARTO WIEDZIEĆ
Parafialna Zabawa Dożynkowa - w sobotę, 28 września br. Zapraszamy do
wspólnego dziękczynienia za chleb i tegoroczne dary ziemi. Będziemy także
dziękować Bożej opatrzności za szczęśliwe wakacje i dary otrzymane od
Bożej opatrzności w 2019 roku. Wszystko rozpocznie się Mszą św., podczas
której – wg polskiej tradycji – Starostowie wniosą dziękczynny wieniec
obfitości, bochen chleba i inne owoce pracy rąk ludzkich. Po modlitwie
zapraszamy do wzięcia udziału w II części dożynek, które odbędą się
w kawiarni. Wśród atrakcji m.in.: Zespół ELEMENTY, krótki występ zespołu
folklorycznego, konkurs strojów ludowych. W bufecie „stół chłopski”.
Uczestnicy przynoszą także ,,potrawy domowe z przepisów babuni’’ –
oczywiście z konkursem na najlepsze zakąski - wygrywają twórcy tych
specjałów, które najszybciej.
Katecheta – poszukujemy osób do prowadzenia katechezy w szkole
sobotniej. Bardzo przydatne i ważne będzie zaplecze teologiczne
i przygotowanie pedagogiczne szczegółowe informacje i kontakt w kancelarii
lub u księdza.
Oficjalne pożegnanie ks. Macieja odbędzie się w niedzielę 5 października

