Refleksja
Dzisiejszy fragment Ewangelii w sposób dobitny ukazuje, do czego prowadzi pycha.
Jakub i Jan pragnęli wywyższenia, dlatego prosili Jezusa: „użycz nam, żebyśmy
w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie” (Mk 10).
Dialog uczniów z Mistrzem jest przesycony z jednej strony pokorą Jezusa,
a z drugiej pychą synów Zebedeusza.
Już Jan Kasjan, chrześcijański pisarz żyjący na przełomie IV i V wieku, przestrzega
wiernych przed tą poważną wadą, która „doszczętnie niszczy wszystkie cnoty,
a grozi nie tylko ludziom przeciętnym i słabym, ale zwłaszcza tym, którzy zajmują
wysokie miejsca, doszedłszy do nich dzięki własnym siłom”.
Pycha rzeczywiście niszczy człowieka, a posiada także „córki”, które jeszcze
bardziej deformują jego oblicze. Są nimi:
1. Duma. Człowiek dumny chce się odróżniać od innych i wynosi się ponad nich.
2. Pogarda. To postawa, w której lekceważy się bliźnich, uważa się innych za
gorszych od siebie lub siebie uznaje się za kogoś lepszego i pobożniejszego.
3. Samolubstwo. Człowiek samolubny lubi podziwiać siebie, czy to za urodę,
pobożność, czy z powodu innych zalet.
4. Zarozumiałość. Jest to postawa, w której następuje przecenianie swoich sił,
a lekceważenie innych. Najczęściej łączą się z tą postawą nieposłuszeństwo i upór.
5. Plotkarstwo. Pyszałek najbardziej lubi
obmawiać,
osądzać,
krytykować
i dopatrywać się błędów u innych.
6. Faryzejska obłuda. Taki człowiek pokazuje siebie lepszym, niż jest
w rzeczywistości.
Chrystus ukazuje nam dzisiaj zupełnie inną postawę: „kto by między wami chciał się
stać wielki, niech będzie sługą waszym” (Mk 10). Chodzi więc o pełną pokory
postawę bycia dla drugiego.
Święty Grzegorz Wielki przed wiekami pisał:
Nie jest prawdziwie pokorny ten, kto rozumie, że musi stać na czele innych na mocy
dekretu Bożej woli, a mimo to gardzi tą wyższością. Jeśli natomiast podporządkuje
się boskim poleceniom i wolny jest od przywary uporu, i uprzedzony jest już o tych
darach, którymi może służyć innym, kiedy zostaje mu nadana najwyższa godność
rządzenia duszami, sercem powinien wzbraniać się przed nią, jednak wbrew swej
woli powinien okazać posłuszeństwo.
Każdy z nas kimś zarządza. Pamiętajmy, że fakt bycia „nad kimś” nie uprawnia nas
do wywyższania się. Przecież Syn Boży „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby
służyć” (Mk 10). Obyśmy umieli w swoim życiu tę postawę naśladować.
Ks. Janusz Mastalski
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Jakub i Jan, synowie
Zebedeusza, podeszli do
Jezusa
i
rzekli:
"Nauczycielu, pragniemy,
żebyś nam uczynił to, o co
Cię poprosimy". On ich
zapytał:
"Co
chcecie,
żebym wam uczynił?"
Rzekli Mu: "Daj nam,
żebyśmy w Twojej chwale
siedzieli jeden po prawej,
a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam
być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich:
"Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam
przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po
mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało
przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się
na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że
ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im
odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami
chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie
jako okup za wielu". (Mk 10, 35-45)
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LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 18.10; święto św. Łukasza Ewangelisty.
00

7

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin, które przyjmują w domach
wizerunek MB Szensztackiej.

1800 Za †† rodziców Annę i Ryszarda Pawliczek, Tadeusza Włodarczyk i Ditera
Balzer oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 24.10 – XXX Zwykła.
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Agnieszki Myśliwiec z okazji
70. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
815 Za † S. Scholastykę Martę Jarosz w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców
i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

945 Za † Lidię Ziemniak w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin Ziemniak

Wtorek – 19.10
00

7

…………………………………………………………………………………

1800 Za † męża Mariana Wdowik w 1. rocznicę śmierci.

i Malaka.
1115 Za † Zygmunta Wydrych w 20. rocznicę śmierci, † Izabelę Wydrych oraz †† z
rodziny.
Po Mszy św. Chrzest: Kacper Tymon Sekuła.

Środa – 20.10; wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.
700 …………………………………………………………………………………
1700 Za † Henryka Lepich w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze
w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 21.10
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Joanny i Rajnholda z okazji rocznicy
ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
00

18

1) Za † Jacka Szumnego – od rodziny i najbliższych.
2) Za † Reginę Boruszek w 10. rocznicę śmierci.

Piątek – 22.10; wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
700 ………………………………………………………………………………….
1800 1) Za †† Janinę i Edmunda Wójcik, dziadków Wójcik i Pinkosz i dusze
w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Magdalenę i Zygfryda Studniorz w kolejną rocznicę śmierci
oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron.

Sobota – 23.10
700

Do Bożej Opatrzności (…) dla Edwarda z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

1800 1) Za † męża Wiktora, rodziców Anielę i Władysława Ziemniak, Martę
i Juliana Malaka, braci z oburodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Rodziny o zdrowie
i błogosławieństwo Boże w rodzinie Wasąg oraz za † ojca i †† teściów.

16

15

Nabożeństwo różańcowe.

17

00

Za † mamę Jadwigę Mitek w 1. rocznicę śmierci.

OGŁOSZENIA
 Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 1615, w środę po Mszy św.
szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 1715.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 3. roku przygotowania (kl. 8 szkoły podstawowej).
 W czwartek o godz. 1630 w salce spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych.
 W kiosku i w zakrystii można nabywać kartki na wypominki za zmarłych oraz
diecezjalne kalendarze w cenie 6 zł.
 W kancelarii przyjmowane są intencje na nowy rok. Istnieje możliwość
zamówienia także Mszy św. gregoriańskiej.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na ogrzewanie, a w przyszłą niedzielę na
misje w świecie. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
 Ponawiamy prośbę o zgłaszanie się chętnych do przejęcia obowiązków
kościelnego w naszej parafii.

