XXIII NIEDZ IELA ZWYK ŁA *B* Mk 7,31-37 * 05-09.2021
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go,
żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego
uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego:
«Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się
rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili.
Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni
zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca
i niemym mowę».
„On wziął go na bok, z dala od tłumu…” To wystarczy. Nie musimy przypominać następnych
gestów. Dla nas uzdrowienie może się już dokonać w tym momencie. Jezus objawił nam sekret
cudu, który możemy, więcej, który powinniśmy powtarzać. Nasza głuchota i nasza miernota
są bowiem dość częste. Wystarczy odejść na bok, z dala od tłumu. Trzeba znaleźć się twarzą
w twarz z Jezusem. A wówczas, natychmiast, odzyskamy zdolność do słuchania i możliwość
mówienia. Kościele Chrystusa, idź i szukaj człowieka wśród tłumu. Nie łudź się jednak, że
możesz go uzdrowić, pozostając na placu. Wejdź w tłum, pozwól się ogłuszyć hałasem, nie bój
się pobrudzić rąk na ruchliwych ulicach. Ale nie zatrzymuj się na nich. Nie staraj się robić
większego hałasu, nie urządzaj większego widowiska. Nie popisuj się na placu. Nie daj się
ponieść oklaskom. Nie daj się zarazić chorobą popularności. Jeśli chcesz konkurować z tymi,
którzy odnoszą sukcesy na placu, nie tylko nie uleczysz człowieka, ale sam staniesz się niemy i
głuchy. Stojąc pośród tłumu, nie masz nic do powiedzenia; nie będziesz nawet w stanie go
słuchać i rozumieć. Tylko „na boku, z dala od tłumu” odnajdziesz siebie i człowieka (Alessandro
Pronzato).
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaka jest moja mowa, zwłaszcza o bliźnich?
Do wykonania: Będę starał się być otwartym na potrzeby tych, którzy są wokół mnie.
Będę słuchał ich uważnie i w miarę moich możliwości pomagał.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

07.09 (wtorek) Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika
Melchior urodził się w Cieszynie w roku 1582. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i jako
kapłan tego zakonu pracował w Pradze i w Koszycach. W Koszycach działali razem z nim
Stefan Pongracz, jezuita z Węgier, oraz Marek Kriż, kanonik ze Strzygomia. Jerzy Rakoczy,
zdobywszy Koszyce, uwięził tych kapłanów i po torturach kazał ich zamordować 7 września
1619 roku.

08.09 (środa) Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Powstało w Jerozolimie, w mieście, gdzie według tradycji miał stać dom rodziców Maryi. W VII
wieku pojawia się w Rzymie oraz w krajach zachodnich, a następnie słowiańskich. Święto to w
szczególności upodobał sobie prosty lud wiejski, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej,
ponieważ przypada ono w okresie siewów jesiennych. Godna jest też uwagi ludowa mądrość,
łącząca sprawę początków jakiegokolwiek wzrostu z opieką i błogosławieństwem Matki Bożej.
To chłopskie, zdroworozsądkowe rozumienie połączyło też siew na roli z siewem i wzrostem
duchowego owocu. W religijnej symbolice chrześcijańskiej znak ziarna ma szczególnie głęboką
wymowę, gdyż wykazuje ścisły związek z Chlebem Życia, czyli Eucharystią. Matka Boża dała
tajemniczy początek życia temu ziarnu, które jest najbardziej życiodajnym pokarmem. Ciche
narodziny Maryi i następujący potem czas czekania na pojawienie się przychodzącego
Chrystusa, już wypełnionego proroctwa, jest dla ludu znakiem rodzenia się wyczekiwanego
plonu. Siew to święto nadziei, to początek tego, co ma się spełnić latem podczas żniw.
Pobłogosławione ręką siewcy ziarno przyjmuje matka ziemia, następuje swoiste zbratanie się
ziarna i ziemi, wydaje się, że słychać głos: Okryj nas swym płaszczem, dobra matko ziemio, a my
cię na wiosnę okryjemy wspaniałą zielenią, łanem szumiącego zboża i złotymi kłosami, w
których się przegląda cała dobroć Boża.
09.09 (czwartek) Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy
Aniela urodziła się 9 września 1881 roku w Sieprawiu. W 1897 roku udaje się do Krakowa,
gdzie pracuje jako służąca. Zrozumiała, że Bóg wskazuje jej drogę całkowitego poświęcenia
się dla innych w stanie świeckim, żyjąc w sytuacji ciągłego wyrzeczenia się. Uczestniczyła w
nabożeństwach do Męki Pańskiej odprawianych w kościele OO. Franciszkanów
konwentualnych, które ofiarowała za zbawienie grzeszników. Zapisała się do Trzeciego
Zakonu Świeckiego Św. Franciszka, żyjąc w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem, którego
naśladowała przez złożenie ślubu czystości i ubóstwa. Została obdarzona przez Boga darem
przeżyć mistycznych, o których wspomina w "Dzienniku" pisanym z nakazu spowiednika.
Zmarła 12 marca 1922 roku w Krakowie.
10.09 (piątek) Wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera
Piotr Klawer, żyjący w pierwszej połowie XVII wieku, Katalończyk, sam siebie nazywał
"niewolnikiem niewolników", gdyż całe swoje kapłańskie życie 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.
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. 10.00 pm odprawiana będzie za „śp. Janina
Kwiatkowska – od Róż Różańcowych”. Zapraszamy wszystkich chętnych do
różańcowej modlitwy za parafię i Kościół.
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