każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu otworzą’. Tyle razy
prosiliśmy o różne rzeczy i wiele z nich nie otrzymaliśmy. Do tej pory nie odnaleźliśmy
wielu zgub, a wiele drzwi nadal jest dla nas zamkniętych – nawet nie ma sensu pukać
i dzwonić. Nasze doświadczenie zdaje się przeczyć nauczaniu Chrystusa. I tak oto
pojawia się trudny temat ‘niewysłuchanych modlitw’.
Święty Augustyn próbował odpowiedzieć na ten problem ukazując wady naszej
modlitwy, uczynił to w sposób bardzo lapidarny, a jednocześnie wyczerpujący temat.
Wystarczyło mu jedno słowo łacińskie użyte w trzech różnych odmianach. ‘Mali’ – to
znaczy, że modlą się źli ludzie. Mamy dowody, że Pan Bóg wysłuchuje również złych
ludzi. Najbardziej przekonywającym przykładem wysłuchania modlitwy złego
człowieka, jest modlitwa łotra na krzyżu. Kiedy skazany złoczyńca zawołał: ‘Jezu,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa’ – Jezus mu odpowiedział:
‘Zaprawdę powiadam Tobie: Dziś będziesz ze Mną w raju’.
Któż z nas modli się dobrze!? Wszystkie nasze modlitwy mają wiele braków
i nie są godne Boga. Czyż więc Pan Bóg nie wysłucha tych niedoskonałych modlitw?
Jest na szczęście sposób na ich udoskonalenie. Św. Paweł w Liście do Rzymian zapewnia
nas, że ‘Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić,
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami’
(Rz 8,26).
Bóg nie może nas wysłuchać, gdy prosimy Go o złe rzeczy. Nie może, bo jest
samym Dobrem i tylko Dobrem. Słyszeliśmy modlitwę królowej Estery. W obliczu
holocaustu, który już wtedy groził narodowi żydowskiemu, nieszczęsna Estera –
żydowska małżonka ciemiężcy własnego narodu – modli się takimi słowami: ‘Daj
odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści
wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą’ (Est 4,17). Sytuacja,
w której Estera modli się o nienawiść i o zgubę największego wroga narodu Hamana
i jego popleczników, jest szczególna. Mówi ona o sobie wołając do Boga: ‘Wspomóż
mnie samotną i nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela’. Kiedy ktoś jest
zupełnie bezbronny i niesprawiedliwie prześladowany, to na pewno u Boga znajdzie
Wspomożyciela. Wszyscy potężni prześladowcy powinni bardzo się obawiać modlitwy
bezbronnego. Nawet wtedy, gdy zaszczuty człowiek modli się o nienawiść i o zgubę dla
swych wrogów, Pan Bóg jednak wysłuchuje takiej modlitwy. Bóg nie jest oczywiście
sprawcą nienawiści i zguby. Bóg po prostu zmienia kierunek zła, którego twórcą jest
potężny prześladowca. Zło wróci tam skąd wyszło. To jest taka powracająca fala.
Efektem modlitwy Estery było to, że przed pałacem królewskim w miejsce
żydowskiego przywódcy Mardocheusza został ukrzyżowany główny intrygant Haman.
Chociaż jesteśmy źli i modlimy się źle i czasem prosimy o złe rzeczy, nie przestawajmy
się modlić i wierzyć, że ‘każdy kto prosi, otrzymuje’.
Opracowała Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)

Gazetkę opracowała Małgorzata Kaczmarek

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 17,1–9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się
głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do
nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo
nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 8.03.2020r.
INTENCJE MSZALNE:
09. 03. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od Leszka i Jolanty Chronowskich
10. 03. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: intencja wolna
11. 03. środa
Biały Kościół - Msza św. pogrzebowa o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla
śp. Jadwigi Gąbki
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: intencja wolna
12. 03. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od brata Józefa i Władysławy Jachowicz z Grybowa
13. 03. piątek
Nowolesie - Msza św. i Droga Krzyżowa o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla
śp. Marcina, Anny, Jana, Grzegorza, Jarosława, Olgi i Józefa
Biały Kościół - Droga Krzyżowa o godz. 1815
14. 03. sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700 : O wieczną szczęśliwość dla śp. Mateusza
Zazula w 5 rocznicę śmierci
15. 03. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anieli i Jana
Krysowatych i ich Rodziców
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mateusza,
Franciszki, Elżbiety i ich Rodziców
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda,
Wacława i Krystyny Szyszka
1. W dzisiejszą niedzielę po Mszach zbieramy do puszek ofiary na dzieło
pomocy „Ad Gentes”, które wspiera działalność ewangelizacyjną,
edukacyjną, medyczną i charytatywną prowadzoną przez misjonarzy z Polski.
O posłudze misyjnej opowie dziś pani Marta Trawińska przedstawicielka
Wolontariatu Misyjnego Salvator.

2. Zapraszamy dziś rodziców, nauczycieli i wychowawców na spotkanie
z panem profesorem Andrzejem Ładyżyńskim z Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego, który przybliży nam potrzeby psychiczne
i duchowe dzieci i młodzieży w kontekście relacji rodzinnych: „Jak kochać
dziecko?” Zapraszamy po Mszy św. o godz. 1200 do Białego Kościoła.
3. W ramach akcji „Jałmużna Wielkopostna” i „Wielkanocne Dzieło Caritas”
w przedsionku kościoła można zaopatrzyć się w paschaliki, baranki
z czekolady oraz skarbonki i torby na żywność.
4. Przez cały okres Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi
Krzyżowej w piątki w Nowolesiu o godzinie 17 00 i Białym Kościele o godz.
1815. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po Mszach o godzinie 8 00
w Białym Kościele w i 1000 w Nowolesiu.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne. Nauki ogólne
odbędą się na niedzielnych Mszach oraz w poniedziałek i wtorek o godz. 17 00
w Nowolesiu i 1800 w Białym Kościele. Nauki dla dzieci szkolnych
w poniedziałek i wtorek o godz. 815 w Białym Kościele. Spowiedź
przewidziana jest na piątek przed Niedzielą Palmową.
Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Trzy oblicza chwały
Na dwóch wzgórzach Jezus ukazuje swoją tajemnicę najbliższym Mu uczniom. To Tabor
i Kalwaria, góra przemienienia i wzgórze męki. Na Taborze Jezus objawia Piotrowi,
Jakubowi i Janowi piękno swej Boskiej chwały, a Ojciec potwierdza wobec apostołów
Jego tożsamość umiłowanego Syna. Na Kalwarii Jezus objawia chwałę swojego
umęczonego oblicza, ukryte piękno miłości do końca. Jedynie Jan jest świadkiem dwóch
objawień, dwóch wyrazów piękna chwały Jezusa, tej świetlistej i tej krwawej. Tabor jest
umocnieniem dla uczniów i dla nas przed Kalwarią, a jednocześnie zapowiedzią radosnej
chwały zmartwychwstania. Czy potrafię dostrzegać obecność i piękno Jezusa w mojej
codzienności, zarówno w chwilach radości, jak i cierpienia?
Jezu, miłość wyraża swoje piękno na różne sposoby. Od Ciebie pragnę się uczyć
promieniowania miłością w każdych okolicznościach mojego życia.

„Proście, a będzie wam dane...”
Czas Wielkiego Postu to czas pogłębionej refleksji: co mam uczynić, by być
lepszym chrześcijaninem. Pomagają w tym liczne publikacje. Oto kolejny fragment
książki napisanej jako cykl medytacji na cały Wielki Post. Autorem jest ks. Edmund
Karuk, a książka nosi tytuł „Nie bądźcie posępni”.
„Gdybyśmy mieli więcej śmiałości, to sprzeciwilibyśmy się słowom: ‘Albowiem

