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XX NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Mt 15,21–28)

Wiara niewiasty kananejskiej.
Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z
tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko
dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.
Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.
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A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich
panów”.
Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się
stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Jacka, kapłana; w
czwartek św. Bernarda, opata i doktora Kościoła; w piątek św. Piusa X, papieża; w sobotę
NMP Królowej. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
17.08. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Karoliny Bijak
i zmarłych należących do parafialnej Róży Różańcowej
18.08. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa
Okurowskich.
19.08. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii Łosa –
w miesiąc po śmierci.
20.08. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. W intencji Parafian.
21.08. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Antoniego, Antoniny,
Tadeusza, Józefa, Franciszki i ich zmarłych Rodziców.
22.08. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Andrzeja Michułki
w 6. rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny Michułków; 2). O wieczną
szczęśliwość dla śp. Jana Kasprzyszaka, zmarłych rodziców oraz Andrzeja Nadolngo.
23. 08. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa, Genowefy
i Rozalii.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Edwarda Tkacza w 20.
rocznicę śmierci, Ireny Tkacz i Józefa Sikory.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. W intencji Parafian.
1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym
nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec przy kapliczkach usytuowanych wokół
kościoła i na placu sanktuarium. Modlitwę rozpoczynamy o godzinie 17:30.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.

„Wlej w nasze serca gorącą miłość.” Mszał Rzymski
W dzisiejszej odsłonie naszego pochylania się nad tematem Serca dochodzimy
wreszcie do tego jakimi poglądami Hildebrand je zrehabilitował.
Filozofia człowieka owego myśliciela przyznaje Sercu jako centrum uczuciowości
szczególną rolę. To właśnie w nim zamieszkuje prawdziwe „ja” osoby. Pełne pojednanie
duszy człowieka, która często jest pełna sprzeczności, nie jest możliwe z pominięciem
uczuć. Oczywiście one same nie wystarczą. Potrzeba pokornego stanięcia przed światem
wartości. Temu zaś oddaje się pełną zadość przez spontaniczne odpowiedzi serca. Spośród
całej gamy uczuć najwznioślejsza jest miłość. Ona ma moc zintegrowania rozumu, woli i
serca. Jej także jest dane traktować drugą osobę jako niepowtarzalną i dostrzegać wszystkie
wartości jakie posiada. Bez niej wzniosłość człowieka nigdy nie zostanie odkryta.
A jak się ma rola serca w życiu religijnym?
Modlitwa w życiu człowieka łączy dwa porządki: naturalny i nadprzyrodzony. W niej
to, co ludzkie spotyka się z tym, co boskie. Jest to spotkanie , w którym człowiek
doświadcza miłości. Istotną rolę w tym spotkaniu odgrywa serce. Pełnia serca dochodzi do
głosu w modlitwie kontemplacyjnej, lecz aby w nią wejść człowiek, krok po kroku powinien
budzić własne serce. Oprócz pragnienia przemiany chrześcijanin musi się wyposażyć w
skruchę, która będzie chronić go przed pychą. W modlitwie skupiamy się na wartości
najwyższej jaką jest Bóg, lecz w tym stanie nie zapominamy o otaczającym świecie, lecz
widzimy go we właściwym świetle. W modlitwie również człowiek odzyskuje samego siebie
czyli to prawdziwe „ja” zamieszkujące serce.
Tak samo serce ma ogromną rolę w uświęcaniu się człowieka.
Dla Hildebranda szczytem chrześcijańskiej świętości jest osiem błogosławieństw.
1. Błogosławieni ubodzy w duchu… (Mt 5,3) Ubóstwo jest rozumiane jako prostota,
której osiągniecie nie jest wcale rzeczą prostą. Wymaga uporządkowania serca , które
zrywa z grzechem oraz odrywa od pustych przyjemności np. pędu za pieniądzem czy
sławą. Rzeczy nawet bardzo dobre np. przyjaźń należy uporządkować w odniesieniu
do Boga. Kiedy Jezus Chrystus zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu, stanie się
możliwe miłowanie wszystkiego w Bogu.
2. Błogosławieni, którzy się smucą…(Mt 5,4) Jest to błogosławiony smutek wywodzący
się z tęsknoty za Bogiem, widzenia prawdziwego stanu człowieka i marnowania łask
Bożych.

3. Błogosławieni cisi…(Mt 5,5) Cichość jest rozumiana jako łagodność tzn. bycie
miłującym i delikatnym. Z szacunkiem staje się przed druga osobą, jako wartością. To
również droga do przyjmowania bólu bez naturalnej chęci odwetu. W naszą boleść
wpływa wtedy Boża miłość.
4. Błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości…(Mt 5,6) Sprawiedliwość na
najwyższym poziomie oznacza pragnienie porządku nadprzyrodzonego Królestwa
Bożego, zbawienia dusz i ostatecznego prymatu we wszystkim Chrystusa przy
zachowaniu
świętej
cierpliwości.
...
5. Błogosławieni miłosierni…(Mt 5,7) Człowiek odzwierciedla Boże miłosierdzie ,gdyż
przynależy one tylko Bogu. To on pochyla się nad człowiekiem jako istota wyższa
potrafiąca zrozumieć cierpienie cierpiącego nawet bardziej niż on sam i przynieść mu
ulgę. Natomiast człowiek, który jest zjednoczony z Bogiem, jest w stanie pełnić
prawdziwe czyny miłosierdzia. Prawdziwa pomoc w Kościele to : głoszenie nadziei,
władza rozgrzeszania czy wiatyk (komunia w chwili śmierci).
6. Błogosławieni czystego serca…(Mt 5,8) Serce nie tylko najpełniej odpowiada na
wartości, ale jest również polem walki z wszelkimi rodzajami pychy i pożądliwości.
Przeciwieństwem ich jest pokora niezbędna do urzeczywistnienia omawianego
błogosławieństwa. Ludzie pokorni swoją pozycję czy talenty wykorzystują do służby
wartościom, nie odurzając się własnymi zaletami a wręcz potrafią się uniżyć.
..
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…(Mt 5,9) Naczelne zadanie chrześcijanina
to staranie o ład w życiu społecznym, jak i harmonię serca. Źródłem pokoju jest Bóg.
W zażyłości z Chrystusem doświadczamy nowego, głębokiego ładu. Taki pokój
zdobywa się nie bezpośrednim staraniem, lecz jest on skutkiem odpowiedzi na Boga.
8. Błogosławieni, którzy cierpią…(Mt , 10) Cierpienie jest tajemnicą, która można
odkryć jedynie mając ufność w Bogu. Nawet wtedy gdy wydaje się on nie istnieć w
naszym życiu. Ciężar krzyża nie jest jednak wtedy niesiony tylko silą woli, lecz
również sercem przenikniętym łaską miłości.
Na koniec naszych rozważań o rehabilitacji serca warto podkreślić, że Hildebrand nigdy
nie podważył znaczenia rozumu i woli, natomiast zawsze kładł nacisk na konieczność ich
współpracy. W ten sposób ukazuje się wewnętrzna harmonia zamierzona przez Stwórcę.
Cześć Sercu Jezusa Chrystusa oddawana jest jako symbolowi Bożej miłości do człowieka
a najgłębszą odpowiedzią na nią jest nasze serce.
Opracowała: Monika Fabiś
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.

