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Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego
uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu,
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie
jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją
tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko
w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być
prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na
kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.
Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
W swoim rodzinnym mieście Pan Jezus spotyka się z jednej strony ze zdziwieniem i
podziwem, a z drugiej – brakiem wiary i pokory od ludzi, między którymi żył, i którzy
uważali, że jest zwyczajnym Izraelitą. Mądrość, którą ma Jezus, wypływa z
namaszczenia Duchem Świętym: „Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie
namaścił i posłał”. Jezus nie uczy jak ten, kto powtarza słowa innych rabinów, ale jak
ten, kto ma władzę od Boga. Święty Paweł napisze później, że Chrystus „stał się dla nas
mądrością od Boga”. Tę mądrość „Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej”.
We Krwi Chrystusa oraz Zmartwychwstaniu objawia się cały plan mądrości i miłości
Boga. Krew Chrystusa obmywa nas z grzechów przez sakramenty Kościoła – chrzest i
pokutę. Przymierze ze Zmartwychwstałym Panem odnawiamy w każdej Eucharystii.
Jest jednak też „mądrość tego świata”, mądrość człowieka, który „nie chce otworzyć się
na tajemnicę Boga i uważa się za twórcę własnego zbawienia. W jego oczach krzyż jest
tylko głupstwem lub słabością” (św. Jan Paweł II). W dzisiejszej Ewangelii widzimy i tych,
którzy dostrzegają mądrość Bożą w Jezusie Chrystusie, jak i tych, którzy Go lekceważą,
powodowani niewiarą, niedowiarstwem i pychą, którzy traktują swój rozum jako
najwyższy autorytet. To lekceważenie Chrystusa – a w Chrystusie Boga – blokuje ich i
przeszkadza przyjąć łaski: „ I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”(K.K.).
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Czy Bóg jest zawsze moim największym autorytetem? Czy
potrafię z pokorą przyjąć wszystkie Jego wymagania.
Do wykonania: Będę prosił Boga, by obdarzał mnie łaską wiary i pokory, bym mógł
otwierać się na Bożą mądrość i miłość.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

05.07 (poniedziałek) Wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy
Maria urodziła się w roku 1890 w ubogiej rodzinie wieśniaczej w Corinaldo we Włoszech.
Kilka lat później rodzina przeniosła się w okolice Nettuno. Po śmierci ojca Maria pomagała

matce w obowiązkach domowych i opiekowała się rodzeństwem. Często oddawała się
modlitwie. W roku 1902 zginęła broniąc czystości. Jej zabójca, po spędzeniu w więzieniu
26 lat, wstąpił do zakonu kapucynów. Pius XII beatyfikował Marię Goretti w 1947 r., a trzy
lata później ogłosił ją świętą
06.07 (wtorek) Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 roku w Loosdorf w Austrii. Otrzymała głęboko
religijne wychowanie. Mając lat 27 zrezygnowała ze stanowiska damy dworu i wszystkie
swoje talenty literackie i organizacyjne poświęciła dziełu misji afrykańskich. Dnia 9
września 1895 roku złożyła śluby zakonne jako pierwsza sodaliska założonego przez
siebie stowarzyszenia misyjnego, zwanego Sodalicją świętego Piotra Klawera
(Klawerianki – SSPC). Zmarła 6 lipca 1922 roku w Rzymie i tam spoczywa. Jest patronką
dzieł misyjnych w Polsce. Podczas uroczystości beatyfikacyjnej w 1975 r. Papież Paweł VI
powiedział o Marii Teresie: „Jeśli Afryka ma dzisiaj ok. 50 milionów katolików… to wielka
w tym zasługa naszej Błogosławionej”.
08.07 (czwartek) Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
Jan urodził się w Dukli w roku 1414. Wstąpił do Zakonu Franciszkanów Konwentualnych
i wyświęcony na prezbitera, pracował w różnych klasztorach Małopolski. Pod wpływem
św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. U bernardynów przez większość
swojego życia pracował we Lwowie jako gorliwy spowiednik i kaznodzieja. Był wielkim
czcicielem Matki Bożej i pokornym sługą ludzi. Zmarł we Lwowie 29 września 1484 roku.
Do jego grobu spieszyli wierni różnych obrządków. Jego relikwie od 1974 roku są
przechowywane w Dukli. Został kanonizowany przez Jana Pawła II w Krośnie 10 czerwca
1997 roku. Podczas homilii Papież odwołał się do słów «Jeden jest tylko wasz Mistrz,
Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony» (Mt 23, 10-12). Oto cały ewangeliczny
program, który w swoim Życiu urzeczywistnił św. Jan z Dukli. Jest to program
chrystocentryczny. Jezus Chrystus był dla niego jedynym Nauczycielem. Naśladując bez
reszty przykład swego Mistrza i Pana, nade wszystko pragnął służyć. Oto ewangelia
mądrości, miłości i pokoju. Taką ewangelię Jan urzeczywistniał w swoim całym Ŝyciu. A
dzisiaj to ewangeliczne Życie Jana z Dukli doczekało się chwały ołtarzy (JP II).
09.07 (piątek) Wspo. św. Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy, męczenników
Augustyn urodził się w Chinach w roku 1746. Pociągnięty wytrwałością świętych
męczenników, zrezygnował ze służby wojskowej u cesarza i przyjął wiarę. Został
prezbiterem i z powodu wyznawania i głoszenia Ewangelii sam poniósł śmierć męczeńską
w roku 1815. Wraz z nim wspominamy Towarzyszy, męczenników Kościoła Bożego,
którzy jako biskupi, prezbiterzy, zakonnicy i zakonnice oraz świeccy mężczyźni, kobiety,
chłopcy, dziewczęta i dzieci w różnym wieku i w różnych miejscowościach Chin, doznając
cierpień, słowem i czynem dali świadectwo o Chrystusie.
WARTO WIEDZIEĆ:

Do nabycia w sklepiku parafialnym jest najnowsze opracowanie Historii cudownej
płaskorzeźby Matki BoŜej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu. Autorem opracowania
jest dr hab. A. T. Suchcitz, prezes parafii. Książka wydana została w formie albumowej w
twardej oprawie, z bogatym materiałem fotografii, indeksem nazwisk i streszczeniem w
języku angielskim.

