XXIV NIEDZ. ZWYKŁA, *C* Łk 15,1-32* 15.09.2019
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: «Któż
z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie,
bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi
im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam:
Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca,
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują
nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę,
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo
znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje
wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».
Obraz Boga Ojca w dzisiejszych przypowieściach jest niezwykły. Pan Bóg zostaje tutaj
porównany do pasterza, który posiada sto owiec, jednak biegnie a ta jedna zagubioną. Jest
także porównany do kobiety, która poszukuje jednaj zagubionej drachmy, choć zostało Mu
jeszcze dziewięć. Jezus ukazuje nam Ojca nie tylko jako władcę całego wszechświata, który
z sukcesem przeprowadza wszystkie swoje plany, ale też jako Kogoś, kto doznaje porażek.
Porażki i niepowodzenia nie wzbudzają Jego gniewu. Nie traci miłości – idzie i szuka tego, co
zostało utracone. Szuka zagubionej owieczki i zagubionej drachmy. A gdy znajdzie owieczkę
bierze na ramiona i przynosi do stada; po znalezieniu drachmy sprasza przyjaciół i raduję się
z odnalezionej zguby. Przypowieść o dobrym ojcu jest wspaniałą nowina dla wszystkich,
którzy zawinili i szukają drogi do Domu Ojca lub już ją znaleźli. Bóg Ojciec kocha ludzi i nie gasi
miłości nawet wtedy, gdy ludzie pobłądzili na grzesznych drogach życia.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaki obraz Boga noszę w swoim sercu?
Do wykonania: Jeśli gdzieś błądzę z dala od Boga i marnuję dary które od Niego
otrzymałem, postaram się jak najszybciej znaleźć drogę powrotu do domu Ojca.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

16.09 (poniedziałek) Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
Korneliusz został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 251. Zwalczał schizmę Nowacjana.
Popierał go biskup Kartaginy, Cyprian. Cesarz Gallus skazał Korneliusza na wygnanie
do Civitavecchii, gdzie zmarł w roku 253. Cyprian urodził się w Kartaginie około roku 210
w rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu na chrześcijaństwo został kapłanem i biskupem Kartaginy.

Okazał się znakomitym pasterzem i obrońcą wiary. Został ścięty 14 września 258 roku w czasie
prześladowania Waleriana.

18.09 (środa) Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w końcu grudnia 1550 roku. Wychowany w
atmosferze religijnej, odznaczał się głęboką poboŜnością. Razem z bratem został wysłany do
szkół jezuickich w Wiedniu. Cudownie uzdrowiony z cięŜkiej choroby przez Matkę Najświętszą,
postanowił wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Opuścił więc potajemnie Wiedeń w roku 1567
i przez Dylingę udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu przez św. Franciszka
Borgiasza. Zmarł w Rzymie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii świętości. Został
zaliczony w poczet świętych przez papieŜa Benedykta XIII w roku 1726. Relikwie znajdują się
w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

20.09 (piątek) Wspomnienie świętych męczenników z Korei
Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy. Z początkiem XVII
wieku świeccy chrześcijanie zanieśli wiarę chrześcijańską do Korei. Dopiero w roku 1836 przybyli
misjonarze z Francji. Wybuchły krwawe prześladowania, w których 103 męczenników oddało
Ŝycie za wiarę, między nimi Andrzej Kim Tae-gŏn, pierwszy kapłan koreański oraz Paweł Chŏng
Ha-sang, wybitny apostoł świecki.

21.09 (sobota) Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy na apostoła powołał go Jezus. Marek
podaje, Ŝe miał jeszcze drugie imię Lewi i Ŝe jego ojcem był Alfeusz (Mk 2,14). Jego Ewangelia
najwyraźniej ukazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Mateusz pisząc historię Jezusa z
Nazaretu miał na względzie Izraelczyków i ich nieświadomość dotyczącą Mesjasza. Chciał
poprzez swoją ewangelię trafić do tych hebrajczyków, którzy nie wierzyli w Jezusa i wytłumaczyć
im jak sprawa wygląda w rzeczywistości. Dlatego Ewangelia Mateusza nie jest tylko spisaniem
historii dziejów tego Doskonałego Człowieka, ale przede wszystkim dowodem na mesjaństwo
tego, którego ukrzyŜowali. Dlatego wielokrotnie Mateusz powtarza taki zwrot: „A to wszystko
się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka” (Mat. 1:22). Cytowanie
proroków w róŜnych momentach historii Ŝycia Jezusa ma być dowodem na to, Ŝe faktycznie On
jest tym, na którego naród Izraelski miał czekać.
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

