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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie
usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo
trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś
Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej,
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moja, tam jestem pośród nich”.
Życzliwość w naszej relacji z drugim człowiekiem jest podstawą naszych relacji międzyludzkich.
Jeśli jej nie ma, wtedy burzą się wszelkie relacje i pozostaje tylko „kwas uprzedzeń”, który
będzie trzeba któregoś dnia z niesmakiem wypić. Brak życzliwości wobec innych ludzi objawia
się min. obmową, kłamstwami, manipulacją, cichymi dniami, krzykiem, nieżyczliwością i
widzeniem wszystkiego w czarnych kolorach. Potrzeba nam zatem choć trochę przebaczenia,
aby zawrócić z tej chorej relacji na właściwy tor otwartości serca… Jezus zachęca nas, abyśmy
nasze konflikty załatwiali bezpośrednio z osobami zainteresowanymi. Nie da się bowiem
zażegnać napięcia, jeśli próbujemy je załatwić z wszystkimi, oprócz osoby tym najbardziej
zainteresowanej. Powinniśmy zatem być otwarci na spotkanie i dialog. Konflikty zatem
najlepiej załatwiać bezpośrednio bez pośredników, aby wyeliminować ewentualne
nieporozumienia i nadinterpretacje. Niech wasza mowa będzie krótka: „tak-tak, nie-nie”.
Tak powiedział i wskazał nam drogę sam Jezus…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Dlaczego życzliwość jest tak ważna w naszych relacjach? Dlaczego
trzeba zwalczać w sobie „kwas uprzedzeń”? Dlaczego nasza mowa powinna być
krótka: „tak-tak, nie-nie”?
Do wykonania: Mottem tego tygodnia niech będą słowa pieśni: „Gdzie miłość
wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego…”
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

07.09 (poniedziałek) Wspomnienie św. Melchiora Grodzickiego

Znamy go jako kapłana i męczennika. Urodził się w Cieszynie w 1582 lub w 1584
r. Uczył się w Wiedniu i Pradze, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Wcześniej
wstąpił do zakonu jezuitów w Brnie. Gdy w Czechach wybuchłą wojna
trzydziestoletnia i doszło do zamieszek na tle religijnym, jezuici zostali wypędzeni
przez husytów. Melchior zbiegł do Koszyc, gdzie pełnił obowiązki kapelana

wojskowego. W 1619 r. miasto zajęły oddziały Rakoczego. Kilku kapłanów, a
wśród nich Melchiora, aresztowano i osadzono w więzieniu. Nie Sali się jednak
złamać i nie wyrzekli się wiary. Wszystkich spotkała za to śmierć. Męczennicy
koszyccy długo czekali na beatyfikację, bo do grona błogosławionych zaliczył ich
dopiero w 1905 r. papieŜ Pius X. 90 lat później kanonizował ich Jan Paweł II.
08.09 (wtorek) Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

W Jerozolimie juŜ w V w. obchodzono uroczystość poświęcenia bazyliki
w miejscu narodzenia Matki BoŜej. W Bizancjum i Rzymie święto Narodzenia
NMP było znane w VII w. i wkrótce stało się jednym z głównych świąt
maryjnych. Narodzenie się Maryi było zapowiedzią narodzenia Jezusa.
09.09 (środa) Wspomnienie św. Piotra Ksawera, prezbitera

Piotr Klawer, Ŝyjący w pierwszej połowie XVII wieku, Katalończyk, sam siebie
nazywał "niewolnikiem niewolników", gdyŜ całe swoje kapłańskie Ŝycie
w Towarzystwie spędził w Ameryce Południowej, w Kolumbii, zajmując się
murzyńskimi niewolnikami. Nie tylko głosił im Ewangelię – ponoć ochrzcił ich
trzysta tysięcy – ale zbierał dla nich ofiary, dbając o zaspokajanie ich najbardziej
podstawowych potrzeb. Był on pierwszym silnym głosem chrześcijańskiego
i europejskiego sumienia wobec niewolnictwa Murzynów. On sam określał się
jako „niewolnik niewolników”. Podobno osobiście ochrzcił ponad 300 tyś.
Murzynów. Zmarł 8 września 1654 r. do grona świętych powołał go papieŜ Leon
XIII w 1888 roku.
12.09 (sobota) Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

Święto imienia Maryi zostało ustanowione przez papieŜa Innocentego XI na
pamiątkę zwycięstwa jakie w dniu 12 września 1683 roku, wojska austriackopolsko-niemieckie dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego (16291696), odniosły nad oblegającą Wiedeń armią imperium osmańskiego kierowaną
przez wielkiego wezyra Kara Mustafę. Venimus, vidimus et Deus vicit –
Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwycięŜył (król Jan III Sobieski). Maria to
hebrajskie imię pochodzące od Mariam – słowa, które znaczy „napawać
radością”. Pierwotną wersją imienia było hebrajskie Miriam.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

Kancelaria – sposób działania kancelarii – niestety - nie będzie podobny do tej
z początków roku. Pandemia COVID-19 zmieniła bardzo wiele. Konieczność
zachowania społecznego dystansu, maski na twarz, żele dezynfekujące dłonie,
reorganizacja godzin i sposobu pracy i wiele innych utrudnień sprawia, że musimy
zmienić zasady funkcjonowania Biura Parafialnego. Idealnie byłoby, gdyby
funkcjonowało w systemie sprzed pandemii. Jednak jest to niemożliwe - mamy
nadzieję, że to tylko czasowe utrudnienie. Uwzględniając obecne realia chcemy
zaproponować dewa rozwiązani: 1. Online: email’owy i telefoniczny kontakt
z kancelarią. W tej wersji postaramy się odpowiadać na wszystkie pytania i tematy w
terminie możliwie jak najkrótszym. 2. OSOBISTY – pracujemy nad możliwością
rezerwacji czasu i miejsca do fizycznego spotkania w kancelarii parafialnej. Oznacza to,
że po wcześniejszej rejestracji zainteresowani spotykają się w konkretnym terminie.

