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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Mt 18,21–35)
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który
chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który
mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać
go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed
nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym
sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług,
który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego
współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie«. On jednak nie
chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co
się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan
jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ
mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja
ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego
długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z
serca swemu bratu”.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego; we
wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; w środę świętych męczenników
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa; w piątek święto św. Stanisława Kostki.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
14.09. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Urszuli i Henryka,
wszystkich zmarłych z rodziny Galiczyńskich.
15.09. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o dar zdrowia
i błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach.
16.09. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny
Cygan: Mieczysława, Władysława, Marii, Anieli i Stefanii.
17.09. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca Jana
Malinowskiego w 5. rocznicę śmierci oraz o potrzebne łaski dla córki Kamili i jej Rodziny.
18.09. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz księży
pochodzących z naszej parafii i posługujących w niej.
19.09. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Zbigniewa
i Władysławy Łozów, Macieja i Emilii Czajka oraz Eugeniusza Wieczorka.
20. 09. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. mamy Heleny Put
w 27. rocznicę śmierci oraz przypadającą 94. rocznicę urodzin, za śp. ojca Józefa i brata
Kazimierza Put oraz zmarłych z rodziny Bernatów.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Michalskiego
w 22. rocznicę śmierci i jego zmarłych Rodziców.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodzin:
Kosińskich i Gawlik.

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.
2. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Michał Duralski zamieszkały we
Wrocławiu i Ewelina Stach zamieszkała w Szczodrowicach. Zapowiedź druga.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.
SZANOWNI PARAFIANIE
Utworzyliśmy przy Parafii zespół, który pracuje nad utworzeniem albumu,
pokazującego odbudowę naszego kościoła.
Pragniemy też upamiętnić z imienia i nazwiska wszystkie osoby, które w tym Bożym
dziele uczestniczyły.
W związku z tym bardzo prosimy o wszelkie informacje o osobach
zaangażowanych w odbudowę świątyni. Prosimy też o wypożyczenie fotografii
(oryginalnych). Podpisane, można zostawić w zakrystii. Po wykorzystaniu ich – zostaną
zwrócone właścicielom. Liczymy na współpracę.
Zawartość tego albumu – zależy od wszystkich parafian.
.............................................................................................................................................
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Zawsze gotowi do przebaczenia.............................
Nowe serce, które Bóg chce nam dać, to serce gotowe do przebaczenia na wzór
Jezusa. Ilekroć skruszeni prosimy o miłosierdzie, Bóg przebacza nam i daje kolejną szansę.
Dlaczego więc tak często nie umiemy, czy nie chcemy przebaczać? Ten, kto krzywdzi
innych, wcześniej sam został skrzywdzony; ten, kto rani innych, wcześniej sam został
zraniony. Oczywiście to nie usprawiedliwia wyboru zła czy grzechu, lecz wskazuje na
przyczynę. Zemsta tylko poszerza krąg nienawiści i przemocy, natomiast przebaczenie z
serca

zatrzymuje

przemoc.

Przebaczenie

daje

szansę

na

przemianę.

Tylko Ty, Jezu, możesz tak poszerzyć moje serce, by z 7 przeszło do 77, czyli ciągłego
przebaczania razem z Tobą.

„Miłość nie wyrządza krzywdy”
Często w swych tekstach odwołujemy się do fragmentów artykułów „Gościa Niedzielnego”.
I tak miłość stała się głównym hasłem wszystkich kategorii ludzi, wierzących i ateistów. „Make
love, not war” – pisali na transparentach rewolucjoniści ’68, zwolennicy swobodnego seksu
i pigułek antykoncepcyjnych. Miłością jest uzasadniana aborcja, w jej imię organizowane
są homoseksualne parady uliczne, z apoteozą lubieżności i profanacją symboli religijnych. Miłością
tłumaczą dostęp do eutanazji. Świat ateistyczny i antychrystusowy podnosi gromki krzyk: „Nie
chcemy przykazań, chcemy miłości!”. „Co złego w kochaniu?” – pytają młodzi mieszkający razem
bez ślubu, zwolennicy rozwodów i ponownych związków, amatorzy szybkich dyskotekowych
randek.
Eros stał się idolem, relaksem, pieniądzem i terapią antystresową. W relacji między dwiema
osobami liczą się emocje. Miłość zamieniona została na sympatię.
Takie związki nie są niczym innym jak wznoszeniem domu na piasku: „Przystaję na ciebie,
dopóki to mi odpowiada”. Współczesne przyzwolenie na rozwody, na przerywanie ciąży, reklamę
homoseksualnego stylu życia, ideologię gender czy sztuczne zapłodnienie znajduje podstawowe
uzasadnienie we wszechogarniającym sentymentalizmie, traktującym siłę przeżycia jako wiodące
kryterium usprawiedliwiające czyn. Niejednokrotnie jest tak, iż bycie z Bogiem lub bycie bez Niego
zmienia wszystko. Również w podejściu do miłości.

Moje pokolenie staje się coraz bardziej

głuche na świętość, dramatycznie gubiąc w sobie potrzebę zbawienia, dając się ogarnąć egzaltacji
wolnego ducha chcącego być bogiem dla samego siebie. Nie ma już dobra ani zła, nie istnieje
grzech, a zatem nie ma również Boga, który osądza człowieka i niepokoi jego sumienie.
Miłość oderwana od Prawdy jest groźna – przestrzegał Romano Amerio. Miłość oderwana od
przykazań jest hybrydą, iluzją, kłamstwem – potwierdza św. Paweł. Wszystkie przykazania i całe
Boże objawienie służą jednemu: będziesz kochał! Chodzi o miłość, która nie wyrządza krzywdy –
sobie i drugiemu. Która nie wyrządzi też krzywdy naszej relacji z Bogiem. Kochaj, więc nie
okłamuj twej dziewczyny, ciągnąc ją do łóżka przed ślubem. Kochaj, więc nie cudzołóż i nie
pożądaj męża twej znajomej. Kochaj, więc nie zabijaj: skalpelem, odsysaniem, słowem, plotką,
pogardą, milczeniem, gdy trzeba było mówić, świadczyć, wzywać do nawrócenia! Chodzi o miłość,
która jest „doskonałym wypełnieniem Prawa”. To Prawo Chrystus wypełnił na krzyżu. Miłość nie
jest sentymentem, jest podarowaniem się.

.
Opracowała: Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.

