Refleksja
„Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co
wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”.
Gdyby trzeba było wskazać skłonność, która jest korzeniem pozostałych złych skłonności,
to pewno zgodnie wskazalibyśmy pychę. I słusznie. Człowiek pyszny stawia siebie samego
w centrum własnej uwagi. Ponadto wywyższa siebie ponad innych ludzi, a nawet ponad
Boga. Uważa siebie - przynajmniej w pewnych krytycznych sytuacjach - za lepszego
i mądrzejszego od samego Boga (by nie wspomnieć o upodobaniu w górowaniu nad
bliźnimi). W końcu, w swym zaślepieniu, pyszny człowiek potrafi zanegować nawet
istnienie swego Stwórcy, by tym bardziej nadąć się i rozpanoszyć.
Jeden z ważniejszych terenów, gdzie ujawnia się pyszne usposobienie człowieka, to
codziennie doświadczane różne ograniczenia i cała gama cierpień. Często nie wiemy, co
zrobić z tą trudną i bolesną stroną życia. Człowiek pokorny i ufnie powierzający siebie
Bogu, znajduje Go we wszystkim, także w tym, co jest trudne. Potrafi też tak szczerze się
modlić: „Działaj, Panie, tak jak uważasz za słuszne, albowiem wszystko, co Ty czynisz, ma
sens. Chcę prosić tylko o jedno, Ciebie, który pragniesz mego szczęścia, bądź ze mną
w każdej chwili, w każdym moim oddechu, gdyż bez Ciebie nic uczynić nie zdołam”.
Człowiek pyszny w obliczu trudnych doświadczeń protestuje, krytykuje Boga, szemrze
przeciw Niemu, czyni Go swoim podsądnym. Może nie teoretycznie, ale praktycznie
i faktycznie hołduje przekonaniu, że na własny temat ma wiedzę lepszą od Boskiej.
Dlatego unosząc się pychą, buntuje się przeciw Bogu i twierdzi, że Bóg czegoś nie
dopełnił, coś przeoczył; że jego sprawa wymknęła się Bogu spod kontroli; i że z życia
pełnego braków, ograniczeń i cierpienia Bóg nie potrafi wyprowadzić niczego dobrego.
Tak myśląc, człowiek pyszny bierze swój los w swoje ręce i - by poczuć się lepiej, znośniej
- idzie za popędami swego przewrotnego serca.
Cieszmy się z tego, że uczestniczymy w wiedzy Boga, dzięki której potrafimy odróżniać
dobro moralne od zła moralnego. Nie sądźmy jednak, że mamy dość danych, by z Bogiem
się wadzić z powodu naszych ograniczeń i cierpień, i by zarzucać Bogu, że coś niesłusznie
na nas dopuszcza czy niesprawiedliwie coś nam zadaje.
Krzysztof Osuch SJ
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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
nieobmytymi 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". (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
Na czym polega prawdziwa religijność? Czy wystarczy przychodzić do kościoła,
przyjmować sakramenty, znać podstawowe prawdy wiary? Św. Jakub daje nam dziś
dwa kryteria: miłosierdzie wobec potrzebujących i nieuleganie wpływom środowiska.
Kto z nas jednak potrafi tak żyć, opierając się tylko na własnych siłach? Widząc swoją
ludzką słabość, szczerze módlmy się do Boga, aby On sam umacniał w nas to, co
dobre, i troskliwie strzegł tego, co umocnił.
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2) Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Margarety z okazji urodzin oraz o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny a także za †† z rodziny Sommer i Sapok.

Poniedziałek – 3.09; wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
700 Za † męża Ryszarda Halemba.
800 W intencji dzieci, rodziców i nauczycieli z okazji rozpoczęcia Nowego Roku
Szkolnego.
00
Za †† matkę Halinę Kurpas, ojca Józefa Kurpas, dziadków Jadwigę i Teofila,
18
Janinę i Jana Żmija, †† z rodzin Kurpas, Żmija, Hyla i Stępnik.

Wtorek – 4.09
Za †† męża Piotra, jego rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu ciepiące.
7
00
1) Za †† Reginę Myśluk, Michalinę, Annę i Daniela Myśluk, s. Fabiolę Myśluk,
18
Leokadię, Józefa i Marię Marszałek i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Rafała Tasarz z okazji kolejnej
rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
00

Środa – 5.09
700 Za †† rodziców Weronikę i Rudolfa Mutz, rodziców i rodzeństwo oraz Zofię i
Pawła Chyla, Elżbietę Malkusz, Agnieszkę Ptok i dusze w czyśćcu cierpiące.
00
1) W intencji Róż Różańcowych.
17
2) Za †† rodziców Elżbietę i Józefa Górskich.

Czwartek – 6.09
700 O nowe powołania do Służby Bożej.
1200 Ślub rzymski: Katarzyna Piecha-Piątek i Adam Piecha.
1800 1) Za †† Annę i Reinholda Lasończyk, Matyldę i Antoniego Michalik
oraz Wiktorię Mnich.
2) Za †† rodziców Klementynę i Stanisława Szlaga, siostry Krystynę
i Jadwigę, braci Alfonsa, Jana, Stanisława, Edwarda, bratowe Józefę, Bożenę,
Leokadie, bratanka Piotra, †† z rodziny Szlaga i Marszalek.

Piątek – 7.09
700 1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za † Huberta Parucha w 1. rocznicę śmierci.
00
W intencji zbiorowej.
18

Sobota – 8.09; Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
700
1200
1400
1600
1800

………………………………………………………………………………….
Ślub rzymski: Martyna Kopiec i Tomasz Sonntag.
Ślub rzymski: Aleksandra Wołoszczyńska i Roman Wieszala.
Ślub rzymski: Joanna Kręcichwost i Kacper Rosak.
1) Za †† rodziców i dziadków Zofię i Heliodora Skrzelińskich, rodziców
z obu stron, †† z rodziny Broniszewski i dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 9.09 – XXIII Zwykła.
700 Za †† Mariannę i Piotra Kopeć.
815 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Beaty i Helmuta
Szynol oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
00
DPS Anna – w intencji Parafian.
9
945 Za † Tadeusza Szczepanek w 30. dzień po śmieci.
1115 Za † męża Eugeniusza Grabowskiego, †† rodziców Gurazdowskich oraz
†† z pokrewieństwa.
(Po Mszy św. chrzest dziecka Nataniel Michał Szura)
30

Nieszpory niedzielne.

00

Za † Stanisława Kowalskiego w 1. rocznicę śmierci.

16
17

OGŁOSZENIA
 Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory. Po wieczornej Mszy św., przy kapliczce
i w kościele, będziemy witać pielgrzymów powracających z Góry św. Anny.
 W poniedziałek o godz. 800 Msza św. w intencji dzieci, rodziców i nauczycieli
z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego. Po Mszy św. udzielimy specjalnego
błogosławieństwa pierwszoklasistom i pobłogosławimy ich tornistry wraz
z przyborami szkolnymi.
 W środę o godz. 1700 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (z
przerwą od godz. 1000 do godz. 1300). Zakończenie adoracji o godz. 1745. Po Mszy św.
wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa,
o godz. 1800 Msza św. zbiorowa, o godz. 1845 spotkanie w salce dla lektorów, o godz.
1930 spotkanie dla młodzieży.
 W sobotę o godz. 900 spotkanie dla ministrantów.
 Dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców zapraszamy w przyszłą niedzielę (9.09.br.)
na Mszę św. o godz. 1115. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za tydzień
zbiórka przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!
 Przypominamy, że Msza św. szkolna sprawowana będzie w środy o godz. 1700 (od 12
września). Zaś przygotowania do bierzmowania odbywać będą się w poniedziałki dla
uczniów klas 3 Gimnazjum oraz w środy dla uczniów klas 6, 7 i 8 Szkoły
Podstawowej.

