XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, *B* Mk 7,1-8.14-15.21-23*29.08.2021
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z
Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi,
to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi,
trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją,
rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest
jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc
faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują
według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im:
«Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci
Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie
Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do
siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie
wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to,
co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem,
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi,
pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
Legalizm jest zewnętrzną, pozorną świętością… Chrystus, polemizując z legalizmem, nie znosi
Prawa. Legalizmowi przeciwstawia radykalizm. Wychodzi „poza” Prawo, a to znaczy, że jest
jeszcze bardziej wymagający. Jego wymagania dotyczą jednak ludzkiego serca, odnoszą się
do wnętrza człowieka. Religijność typu faryzejskiego daje się mierzyć, kontrolować, ważyć, ale
mierzyć i kontrolować można tylko to, co zewnętrzne. Chrystus natomiast nie zadawala się
tym, co zewnętrzne, lecz dotyka głębi człowieka i tam mierzy poziom jego „przylgnięcia”.
Legalizm, pomimo swojej złożoności i swoich skrajności, jest mniej wymagający od
radykalnych oczekiwań Chrystusa. Legalistyczna wierność staje się hipokryzją, a ostatecznie
przemienia się w zamaskowaną niewierność.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy przypadkiem w moim myśleniu i postępowaniu nie jestem
podobny do ewangelicznych faryzeuszy? Czy nie hołduję formalnej religijności? Czy
pamiętam, co znaczy być chrześcijaninem?
Do wykonania: Wszystko zrobię, by czcić Boga nie tylko wargami, ale przede wszystkim
sercem i dobrymi uczynkami.

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

01.09 (środa) Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy
Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się około roku 1200. W
młodym wieku wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu
zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259.
02.09 (czwartek) Wspomnienie św. Wilhelma, biskupa
Św. Wilhelm żył w XI wieku i pochodził prawdopodobnie z Anglii. Był nadwornym
kapelanem króla Kanuta Wielkiego. Wraz z nim odbył podróż do Danii, gdzie zastał
ogromne zacofanie i mocno ugruntowane pogaństwo. Postanowił więc tam osiąść,
podejmując wysiłek misyjny. Dzięki rekomendacji Kanuta został biskupem w Roskilde.
Wilhelm zmarł około r. 1075. Przeszedł do historii jako gorliwy apostoł wśród Duńczyków.
03.09 (piątek) Wspomnienie św. Grzegorza I Wielkiego, papieża
Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem
Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w
Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem,
opiekunem biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysłał misjonarzy do Anglii.
Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku.
04.09 (sobota) Wspomnienie bł. s. Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic
Bł. siostra Maria Stella od Najświętszego Sakramentu (Adela Mardosewicz) urodziła się 14
grudnia 1888 roku we wsi Ciasnówka (obecnie Płaskowicze na Białorusi). Wstąpiła do
zgromadzenia nazaretanek we wrześniu 1910 roku. Formację nowicjacką otrzymała w
Albano we Włoszech, w międzynarodowym nowicjacie, gdzie złożyła pierwsze śluby. We
wspólnocie nazaretańskiej pełniła różne funkcje: wychowawczym internatu, ekonomki,
zakrystianki. Do Nowogródka przyjechała w 1936 roku. W czasie drugiej wojny światowej
była w Nowogródku przełożoną. Siostrę Marię charakteryzowała dobroć,
wspaniałomyślność i czynna miłość bliźniego, której uczyła się u stóp ołtarza, wpatrując się
w Najświętszy Sakrament. W lipcu 1943 zgłosiła się wraz z 10 siostrami na gestapo, by
ofiarować swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę
śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24
lipca, a nielicznych uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę. Siostry zostały
wezwane 31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane. Ich
beatyfikacja odbyła się w Rzymie 5 marca 2000 roku.
WARTO WIEDZIEĆ:

Msze specjalne - „z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej i Świętych”: Róża I pw. NSPJ - 10.09.2021 o godz. 7.00 pm; Róża II
pw. Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej - 04.09.2021 o godz. 7.00 pm;
Róża III pw. Królowej Różańca Św. - 07.10.2021 o godz. 7.00 pm; Róża
IV pw. św. Andrzeja Boboli - 05.10.2021 o godz. 7.00 pm; Róża V pw. św.
Jana Pawła II - 02.10.2021 o godz. 7.00 pm; Róża VI pw. św. Kazimierza
Królewicza - 11.09.2021 o godz. 7.00 pm; Róża VII pw. Św. Józefa 29.09.2021 o godz. 7.00 pm. Poza tym 05.09.2021 o godz. 10.00 am
polecamy „Śp. Anna Baradziej – od Róż Różańcowych” a 26.09.2021 o
godz. 12.00 pm odprawiana będzie za „śp. Janina Kwiatkowska – od Róż
Różańcowych”. Zapraszamy wszystkich chętnych do różańcowej
modlitwy za parafię i Kościół.

