KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXIII Niedziela Zwykła – 04 września 2022 r.
1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 4. We wtorek, 6 września br., modlić się będo przyjęcia tego Sakramentu. Przy wyjściu
Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie oddziemy za dzieci, zwłaszcza te które odez kościoła, na stoliku wystawione są wizyprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
szły od wiary i kościoła. Modlitwę rozpolosowo osobę należy modlić się do momenprocesja wokół kościoła. Prosimy ministratu bierzmowania, dowolną modlitwą, proczniemy o godz. 17.30. Msza św. w intentów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie
sząc o doświadczenie Bożej miłości, żywą
ncji dzieci i ich rodziców, zostanie odprawspólnoty parafialne o udział w procesji. Po
wiarę i wylanie Ducha Świętego.
wiona o godz. 18.00.
procesji modlić się będziemy za zmarłych
5. Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 7. W dniach 11 i 12 września br. przeżywać
polecanych w wypominkach rocznych.
będziemy Wizytację Kanoniczną naszej
odprawiona w najbliższą środę, 7 wrzeparafii, którą przeprowadzi Jego Ekscelen2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i
śnia br. o godz. 18.00., a po niej Nabożeńcja, Ks. Biskup Rafał Markowski. Szcze-g−
poświecenie tornistrów oraz przyborów
stwo Pierwszych Śród Miesiąca do Prze−ó łowy plan wizytacji znajduje się w ramce
szkolnych zostanie odprawiona w następną
czystego Serca św. Józefa, przed wystaobok.
niedzielę, 4 września o godz. 11.30.
wionym Najświętszym Sakramentem.
3. Msza święta wotywna o Duchu Świętym 6. W niedzielę, 11 września br. w naszej pa- 8.
. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową we wrześniu:
zostanie odprawiona w poniedziałek, 5
rafii odbędzie się Sakrament Bierzmowao święte i liczne powołania kapłańskie oraz
września br. o godz. 18.00., a po niej nabonia. Ponawiamy prośbę o podjęcie modlizakonne. Modlitwę w kościele prowadzą pożeństwo do Ducha Świętego.
twy w intencji osób przygotowujących się
szczególne grupy parafialne - w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwaPlan Wizytacji Kanonicznej w naszej parafii,
rtek o godz. 18.30., w piątek o godz.12.30.,
w sobotę o godz. 7.30., a w niedzielę o goktórą przeprowadzi
dzinie 14.00.

Jego Ekscelencja, Ks. Biskup Rafał Markowski.

9. W tym tygodniu, w czwartek 8 września,
W niedzielę, 11 września, Ks. Biskup przybędzie do naszej parafii na godz. 10.00. i będzie
przypada święto Narodzenia NMP. Wszysuczestniczył w kolejnych Mszach św.
tkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny
- na Mszę św. o godz. 11.30. zapraszamy rodziny z małymi dziećmi i rodziny spodziewaskładamy życzenia błogosławieństwa Bojące się dziecka, ponieważ po tej Mszy św. Ks. Biskup udzieli specjalnego
żego i wszelkiej pomyślności w życiu osobibłogosławieństwa zgromadzonym rodzinom,
stym i zawodowym.
- o godz. 16.00. będzie miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną i Liderami zespołów
pa-rafialnych,
10. Taca z następnej niedzieli przeznaczona
- podczas Mszy św. o godz. 18.00. Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania naszej
będzie na potrzeby Wyższego Metropolitalmłodzieży.
nego Seminarium Duchownego w Warszawie.
W poniedziałek, 12 września, Ks. Biskup przybędzie do naszej parafii o godz. 11.00. i
Przed wejściem do kościoła można złożyć
spotka się z Zarządem i Gronem pedagogicznym szkoły podstawowej im. Victorii Wie- 11.
podpis udzielając poparcia obywatelskiemu
deńskiej.
projektowi ustawy o zmianie ustawy – Ko- o godz. 13.00. odwiedzi Dom Generalny sióstr Pasjonistek,
deks Karny. Wprowadzenie zmian w usta- o godz. 17.00. przeprowadzi wizytację kancelarii parafialnej,
wie, polegających na wprowadzeniu kar
- o godz. 18. 00. będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji 339. rocznicy Wiktorii
grzywny lub ograniczenia wolności, ma na
Wiedeńskiej. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich
celu zahamowanie publicznych ataków na
mieszkańców Wilanowa.
Kościół, na miejsca kultu religijnego,
publicz-nego znieważania przedmiotów czci
religijnej, ataków na Księży i na katolików.
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12. Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i
przetworów owocowych. Kiermasz odbędzie się przed dzwonnicą w godz. od 08.00.
do 14.00.
13. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w minionym miesiącu naszych parafianina:
śp. Zofię Woźna, śp. Joannę Bielowską,
śp. Teresę Popis, śp. Bogusława Gutowskiego, Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 9, 13-18

Czytanie z Księgi Mądrości: Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?
Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum
pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej
ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką
– a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie
zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego?
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali
ocaleni przez Mądrość.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna..
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad
nami † i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

DRUGIE CZYTANIE
Flm 9b-10. 12-17

10.07 - 11.09.2022 r.
Módlmy się za wszystkich
wypoczywających na wakacjach
oraz pielgrzymów, aby wdzięczni
za dary Boże z odnowionymi siłami
powrócili do swoich zadań.
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Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filemona: Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz
jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię
za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem
w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam;
ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do
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S Ł O W A

domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie,
aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże
postanowiłem nie czynić niczego bez twojej
zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby
z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to
oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go
odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika,
lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie,
ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności,
jak ii w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do
łączno-ści ze mną, przyjmij go jak mnie.
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Ps 119 (118), 135
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

EWANGELIA
Łk 14, 25-33
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił
się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i
matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim uczniem. Bo któż
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie
wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na
wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy,
patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten
jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem».
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
„Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma
w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie
może być moim uczniem” (Łk 14,26). Te słowa z dzisiejszej Ewangelii pokazują nam wyraźnie, że Pisma Świętego nie można czytać
wyrywkowo. Staje się też jasne, że nie jest
ono proste do zrozumienia. Wymaga wiedzy i
znajomości zasad interpretacji Biblii. Inaczej
należałoby wyciągnąć wniosek, że Chrystus
zachęca nas do nienawiści najbliższych. Znając jednak przesłanie Nowego Testamentu,
że Bóg jest miłością, wiemy, że to niemożliwe
i, że należy szukać innego wyjaśnienia tego
fragmentu. Stosujemy tu zasadę, że Pismo
Święte wyjaśnia samo siebie. Sięgamy do
Ewangelii według św. Mateusza do rozdziału
10. i czytamy: „Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto
kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien” (Mt 10,37). W takim kontekście dzisiejszy fragment staje się jasny.
Dzisiejsze Słowo to akurat prosty przykład,
ale nie zawsze tak jest. Bądźmy uważni na
to, kto wyjaśnia nam Pismo i je interpretuje.
Św. Piotr nie na darmo ostrzegał, że Słowo
nie jest do prywatnego wyjaśniania (por. 2P
1,20), ale należy czynić to we wspólnocie
Kościoła.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Hierarchia kościelna, jak to zawsze bywa,
w sposób ostrożny podeszła do wyjaśnienia
prawdziwości gietrzwałdzkich wydarzeń. Badania rozpoczął ówczesny biskup warmiński
Filip Krementz. Po latach dociekań delegaci
biskupi potwierdzili, że w objawieniach nie
może być mowy o oszustwie i kłamstwie, a
dziewczęta, którym ukazywała się Maryja,
zachowują się normalnie. Wyróżniały się, jak
napisano: skromnością, szczerością i prostotą, a w ich zachowaniu nie było „żadnej bigoterii ani chęci zysku bądź chęci zdobycia
uznania”.

Święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
8 września Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie
wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego święta wynika z tradycji kultu
maryjnego.
Tradycja mówi o tym, że rodzicami Maryi byli św. Anna i św. Joachim, którzy doczekali się
córki dopiero w późnym wieku. Należy pamiętać, że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane
(ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, która została w ten
sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. O randze święta Narodzenia
NMP świadczy fakt, iż uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzona 8
grudnia, czyli dziewięć miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.
Wiadomości o narodzinach Matki Bożej
czerpiemy z Protoewangelii Jakuba, powstałej już w drugim stuleciu po narodzinach
Chrystusa. To właśnie, ten utwór, przypisywany Jakubowi Sprawiedliwemu (bratu Pana) jest odzewem na zainteresowanie członków pierwszych gmin chrześcijańskich postacią Maryi; znajdujemy w nim imiona rodziców Najświętszej Maryi Panny, opowiada on
także o narodzinach Matki Bożej. Na tej podstawie powstaną w późniejszym okresie Żywoty Maryi.

Matki Bożej Siewnej
Święto Narodzin Maryi w Polsce obchodzone wraz z przyjęciem w dziesiątym wieku
chrześcijaństwa jest zwane Świętem Matki
Bożej Siewnej. Właśnie po 8 września przystępowano na polskiej wsi do orki i zasiewu.
Zgodnie z tradycją w dniu 8 września błogosławiono również ziarno przeznaczone na
siew. Częstym wypadkiem było, że do pobłogosławionego w dniu 8 września ziarna dodawano ziarna wyłuskane z wieńców poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny co miało przynieść
urodzaj. Kiedy rozpoczynano siać, pierwszy
siew czyniono w formie znaku krzyża wypowiadając przy tym słowa „W imię Boże”.

Ikonografia Narodzenia Maryi kształtowała
się już od szóstego wieku. W scenach narodzin Panny Maryi ukazywana jest zwykle św.
Anna leżąca w łożu, której jedna z akuszerek,
podaje nowo narodzone dziecię. Inne kobiety
przygotowują kąpiel dla dziewczynki. Anna
ukazywana jest zwykle - zgodnie z treścią
apokryfów - w podeszłym wieku. Scena Narodzin z czasem została rozbudowana o inne,
ciekawe elementy. Pojawiają się więc goście
z prezentami, służące karmią osłabioną Annę
jak widzimy na scenie z poliptyku olkuskiego
z XV wieku autorstwa Jana Wielkiego, albo
przygotowują jej kąpiel.

Autor tekstu Protoewangelii opierając się
prawdopodobnie na wielu krążących po Jerozolimie podaniach, informuje czytelnika, że
Arkadiusz Bednarczyk
Anioł Pański odpowiedział Annie (matce NajNiedziela przemyska 36/2013, str. 8
świętszej Maryi Panny), że Bóg wysłuchał jej
Źródło:
modlitw. Szczęśliwa Anna obiecała zaś
https://www.niedziela.pl/artykul/107858/nd/
Aniołowi, że obojętnie czy będzie to chłopiec
Narodziny-Maryi
czy dziewczynka ofiaruje dziecko w darze
samemu Bogu, a dziecko to „będzie Mu służyło po wszystkie dni swego żywota”. Anioł
również zawiadomił Joachima - „Joachimie,
Joachimie, wysłuchał Pan Bóg twoją modliDziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes Maryja przemówiła na polskiej ziemi. Co
twę”. „Oto bowiem żona twoja Anna poczęła
w swoim łonie”... Przypomnijmy, że Joachim powiedziała dwóm dziewczynkom?
i Anna, kiedy to się stało byli już ludźmi w poktóry w tamtych czasach był poddawany dudeszłym wieku. Narodzenie Maryi jest zapoMłode wizjonerki
żym represjom.
wiedzią przyjścia na świat Mesjasza, którego
właśnie Ona porodzi. Zatem Jej przyjście na
Objawienia trwały od 27 czerwca do 16
„Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie
świat jest jak jutrzenka, która zapowiada września 1877 r. Głównymi wizjonerkami były oswobodzony?”, „Czy osierocone parafie na
13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Bar- południowej Warmii wkrótce otrzymają kapławschód Słońca...
bara Samulowska.
nów?” – zapytały Maryję Justyna i Basia.
Maryja przyszła na świat prawdopodobnie
Justyna zobaczyła Matkę Bożą po raz pier- W odpowiedzi usłyszały: „Tak, jeśli ludzie
między 20. a 16. rokiem przed narodzeniem
Chrystusa. Przyszła na świat zachowana od wszy tuż po egzaminie przed Pierwszą Ko- gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół
grzechu („Bez zmazy pierworodnej poczę- munią św. Kolejnego dnia zobaczyła Ją także nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów”.
ta”). Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Basia.
Panny związane jest z budową i konsekracją
Jak się później okazało, słowa Matki Bożej
Zapewne każdy z nas zastanawia się, w ja8 września w Jerozolimie kościoła Narodzin kim miejscu dokonały się te objawienia. I tu, były prorocze. Dlatego Polacy ze wszystkich
Najświętszej Maryi Panny w miejscu gdzie podobnie jak w przypadku najbardziej zna- dzielnic licznie odwiedzali Gietrzwałd.
stać miał dom rodziców Panny Maryi - Joa- nych objawień maryjnych, Matka Boża ukachima i Anny. Tu czczona jest figurka Maryi zywała się wśród natury, w okolicach kościoCierpienie i radość
jako małego dziecka. Około 1130 r. powstał ła, nad rosnącym przed nim klonem. Przyromański kościół dedykowany św. Annie. chodziła w postaci siedzącej na tronie z DzieTam jednak, gdzie Boża łaska, zło próbuje
Został on zbudowany nad grotą, w której we- ciątkiem Jezus, pośród aniołów.
sporo namieszać. Tak było i w Gietrzwałdzie.
dług tradycji miała przyjść na świat Maryja.
Na pytanie dziewczynek: „Kto Ty jesteś?”, Władze pruskie negatywnie odniosły się do
Gdy Turcy Seldżuccy zajęli Ziemię Świętą,
odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna objawień i od razu rozpoczęły prześladowaw tym Jerozolimę, pielgrzymi mieli po kryjoMaryja Niepokalanie Poczęta”. Na pytanie: nia.
mu odwiedzać nadal kryptę Narodzenia Ma„Czego żądasz, Matko Boża?”, dzieci w odUcierpieli księża i pielgrzymi, a najbardziej
tki Bożej, dostając się do pomieszczenia powiedzi usłyszały: „Życzę sobie, abyście
miejscowy
proboszcz – ks. Augustyn Weichprzez malutkie okno. A na Zachodzie święto codziennie odmawiali Różaniec”.
sel. Cena, którą musieli ponieść za propagozostało wprowadzone do liturgii przez papieMoże się to wydawać dziwne, ale dziew- wanie objawień, była bardzo duża. Osadzaża św. Sergiusza I w roku 688. Choć już
czynki
wchodziły z Maryją w dialog. Pytały nie w więzieniu, nakładanie grzywien i zawiewcześniej, zwłaszcza wokół kościoła św. Adriana wierni gromadzili się by czcić fakt naro- o zdrowie i zbawienie bliskich. Zapytały także szanie w możliwości wypełniania posługi
duszpasterskiej to tylko przykłady.
o sytuację Kościoła na ziemiach polskich,
dzin Matki Jezusa.

Co wydarzyło się w Gietrzwałdzie?
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Objawienia w Gietrzwałdzie miały bardzo
duży wpływ na całą Warmię. Przede wszystkim przyniosły ożywienie wiary wśród mieszkańców, na co wskazują liczne świadectwa
z tamtego czasu.
Pięć lat po tych wydarzeniach, w 1882 r.,
ks. Weichsel napisał: „Nie sama tylko moja
parafia, ale też cała okolica stała się pobożniejsza po objawieniach. Dowodzi tego
wspólne odmawianie Różańca świętego po
wszystkich domach, wstąpienie do klasztoru
bardzo wielu osób, regularne uczęszczanie
do Kościoła (...).”

Z Gietrzwałdem związany był także św. Jan
Paweł II. 11 września 1977 r. odbyły się uroczystości 100. rocznicy objawień Matki Bożej,
którym przewodniczył ówczesny metropolita
krakowski kard. Karol Wojtyła. W tym dniu bp
Józef Drzazga, metropolita warmiński, uroczyście zatwierdził kult objawień Matki Bożej
w Gietrzwałdzie.

Ale była na tyle pobożna, że postanowiła oddać się Maryi i Ją prosić o ratunek. Odwiedziła więc Gietrzwałd, gdzie użyła wody z cudownego źródełka i płótna. Po kilku dniach
choroba całkowicie ustąpiła.

W 1951 r. rodzice przywieźli do Gietrzwałdu
2-letniego chłopca cierpiącego na konwulsje.
Dziecko było praktycznie umierające – jednego dnia doświadczyło aż 25 ataków. Działanie
rodziców było dramatycznym wołaniem o raCudowne uzdrowienia
tunek dla synka; wołaniem, które jednak było
Gietrzwałd to nie tylko historia. Objawienia umocowane w wierze w Boga i ufności w poMatki Bożej przynoszą owoce do dnia dzisiej- moc Maryi, która objawiła się w tym miejscu.
szego. Wkrótce po tym, jak ukazała się Mary- Chłopcu dano do wypicia wodę ze źródełka,
po czym został całkowicie uzdrowiony.
ja, miały tam miejsce pierwsze uzdrowienia.
Z pobłogosławionego przez Matkę Bożą 8
Niesamowita jest historia z 2012 r. Na twawrześnia 1877 r. źródełka pielgrzymi czerpią rzy p. Bożeny pojawiła się ciemna, wysuszowodę, która przynosi ulgę cierpiącym i liczne na narośl, która – jak się okazało – była nowouzdrowienia.
tworem. "W przeciągu tygodnia od modlitwy i
przyłożenia cudownego płótna po chorym
Pierwsze potwierdzone uzdrowienie zwiąmiejscu nie został nawet ślad” – wspomina
zane było z żoną pewnego nauczyciela z Mąw swoim świadectwie uzdrowiona.
dłek. Kobieta przez długi czas cierpiała na
Damian Krawczykowski
chorobę oczu i wymagała długiego i żmudneNiedziela Ogólnopolska 6/2022, str. 68-69
go leczenia, na które rodziny nie było stać.

339. rocznica
Wiktorii Wiedeńskiej
12 września, godz. 18.00
Uroczysta Msza św.
pod przewodnictwem
JE Ks. Rafała Markowskiego.
W czasie Mszy św. będzie śpiewał
chór parafialny "Sanctae Annae".
Modlić się będziemy za naszych
parafian i wszystkich mieszkańców
Wilanowa.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA
5 września 2022 r. godz. 18.00
Msza święta wotywna o Duchu
P
Świętym BQPOJFKOBCP˃FʤTUXPEP
%VDIBɭXJʒUFHP
PIERWSZY WTOREK
MIESIĄCA
6 września 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. w intencji dzieci, które odeszły od wiaSy i ,ościoa oSaz icI
Sodziców, pSzed Mszʇ św. będzie
Różaniec.
PIERWSZA ŚRODA
MIESIĄCA
7 września 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefiee
a po Mszy nabożeństwo
pierwszośrodowe do św. Józefa .
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Hierarchia kościelna, jak to zawsze bywa,
w sposób ostrożny podeszła do wyjaśnienia
prawdziwości gietrzwałdzkich wydarzeń. Badania rozpoczął ówczesny biskup warmiński
Filip Krementz. Po latach dociekań delegaci
biskupi potwierdzili, że w objawieniach nie
może być mowy o oszustwie i kłamstwie, a
dziewczęta, którym ukazywała się Maryja,
zachowują się normalnie. Wyróżniały się, jak
napisano: skromnością, szczerością i prostotą, a w ich zachowaniu nie było „żadnej bigoterii ani chęci zysku bądź chęci zdobycia
uznania”.

Święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
8 września Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie
wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego święta wynika z tradycji kultu
maryjnego.
Tradycja mówi o tym, że rodzicami Maryi byli św. Anna i św. Joachim, którzy doczekali się
córki dopiero w późnym wieku. Należy pamiętać, że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane
(ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, która została w ten
sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. O randze święta Narodzenia
NMP świadczy fakt, iż uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzona 8
grudnia, czyli dziewięć miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.
Wiadomości o narodzinach Matki Bożej
czerpiemy z Protoewangelii Jakuba, powstałej już w drugim stuleciu po narodzinach
Chrystusa. To właśnie, ten utwór, przypisywany Jakubowi Sprawiedliwemu (bratu Pana) jest odzewem na zainteresowanie członków pierwszych gmin chrześcijańskich postacią Maryi; znajdujemy w nim imiona rodziców Najświętszej Maryi Panny, opowiada on
także o narodzinach Matki Bożej. Na tej podstawie powstaną w późniejszym okresie Żywoty Maryi.

Matki Bożej Siewnej
Święto Narodzin Maryi w Polsce obchodzone wraz z przyjęciem w dziesiątym wieku
chrześcijaństwa jest zwane Świętem Matki
Bożej Siewnej. Właśnie po 8 września przystępowano na polskiej wsi do orki i zasiewu.
Zgodnie z tradycją w dniu 8 września błogosławiono również ziarno przeznaczone na
siew. Częstym wypadkiem było, że do pobłogosławionego w dniu 8 września ziarna dodawano ziarna wyłuskane z wieńców poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny co miało przynieść
urodzaj. Kiedy rozpoczynano siać, pierwszy
siew czyniono w formie znaku krzyża wypowiadając przy tym słowa „W imię Boże”.

Ikonografia Narodzenia Maryi kształtowała
się już od szóstego wieku. W scenach narodzin Panny Maryi ukazywana jest zwykle św.
Anna leżąca w łożu, której jedna z akuszerek,
podaje nowo narodzone dziecię. Inne kobiety
przygotowują kąpiel dla dziewczynki. Anna
ukazywana jest zwykle - zgodnie z treścią
apokryfów - w podeszłym wieku. Scena Narodzin z czasem została rozbudowana o inne,
ciekawe elementy. Pojawiają się więc goście
z prezentami, służące karmią osłabioną Annę
jak widzimy na scenie z poliptyku olkuskiego
z XV wieku autorstwa Jana Wielkiego, albo
przygotowują jej kąpiel.

Autor tekstu Protoewangelii opierając się
prawdopodobnie na wielu krążących po Jerozolimie podaniach, informuje czytelnika, że
Arkadiusz Bednarczyk
Anioł Pański odpowiedział Annie (matce NajNiedziela przemyska 36/2013, str. 8
świętszej Maryi Panny), że Bóg wysłuchał jej
Źródło:
modlitw. Szczęśliwa Anna obiecała zaś
https://www.niedziela.pl/artykul/107858/nd/
Aniołowi, że obojętnie czy będzie to chłopiec
Narodziny-Maryi
czy dziewczynka ofiaruje dziecko w darze
samemu Bogu, a dziecko to „będzie Mu służyło po wszystkie dni swego żywota”. Anioł
również zawiadomił Joachima - „Joachimie,
Joachimie, wysłuchał Pan Bóg twoją modliDziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes Maryja przemówiła na polskiej ziemi. Co
twę”. „Oto bowiem żona twoja Anna poczęła
w swoim łonie”... Przypomnijmy, że Joachim powiedziała dwóm dziewczynkom?
i Anna, kiedy to się stało byli już ludźmi w poktóry w tamtych czasach był poddawany dudeszłym wieku. Narodzenie Maryi jest zapoMłode wizjonerki
żym represjom.
wiedzią przyjścia na świat Mesjasza, którego
właśnie Ona porodzi. Zatem Jej przyjście na
Objawienia trwały od 27 czerwca do 16
„Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie
świat jest jak jutrzenka, która zapowiada września 1877 r. Głównymi wizjonerkami były oswobodzony?”, „Czy osierocone parafie na
13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Bar- południowej Warmii wkrótce otrzymają kapławschód Słońca...
bara Samulowska.
nów?” – zapytały Maryję Justyna i Basia.
Maryja przyszła na świat prawdopodobnie
Justyna zobaczyła Matkę Bożą po raz pier- W odpowiedzi usłyszały: „Tak, jeśli ludzie
między 20. a 16. rokiem przed narodzeniem
Chrystusa. Przyszła na świat zachowana od wszy tuż po egzaminie przed Pierwszą Ko- gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół
grzechu („Bez zmazy pierworodnej poczę- munią św. Kolejnego dnia zobaczyła Ją także nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów”.
ta”). Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Basia.
Panny związane jest z budową i konsekracją
Jak się później okazało, słowa Matki Bożej
Zapewne każdy z nas zastanawia się, w ja8 września w Jerozolimie kościoła Narodzin kim miejscu dokonały się te objawienia. I tu, były prorocze. Dlatego Polacy ze wszystkich
Najświętszej Maryi Panny w miejscu gdzie podobnie jak w przypadku najbardziej zna- dzielnic licznie odwiedzali Gietrzwałd.
stać miał dom rodziców Panny Maryi - Joa- nych objawień maryjnych, Matka Boża ukachima i Anny. Tu czczona jest figurka Maryi zywała się wśród natury, w okolicach kościoCierpienie i radość
jako małego dziecka. Około 1130 r. powstał ła, nad rosnącym przed nim klonem. Przyromański kościół dedykowany św. Annie. chodziła w postaci siedzącej na tronie z DzieTam jednak, gdzie Boża łaska, zło próbuje
Został on zbudowany nad grotą, w której we- ciątkiem Jezus, pośród aniołów.
sporo namieszać. Tak było i w Gietrzwałdzie.
dług tradycji miała przyjść na świat Maryja.
Na pytanie dziewczynek: „Kto Ty jesteś?”, Władze pruskie negatywnie odniosły się do
Gdy Turcy Seldżuccy zajęli Ziemię Świętą,
odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna objawień i od razu rozpoczęły prześladowaw tym Jerozolimę, pielgrzymi mieli po kryjoMaryja Niepokalanie Poczęta”. Na pytanie: nia.
mu odwiedzać nadal kryptę Narodzenia Ma„Czego żądasz, Matko Boża?”, dzieci w odUcierpieli księża i pielgrzymi, a najbardziej
tki Bożej, dostając się do pomieszczenia powiedzi usłyszały: „Życzę sobie, abyście
miejscowy
proboszcz – ks. Augustyn Weichprzez malutkie okno. A na Zachodzie święto codziennie odmawiali Różaniec”.
sel. Cena, którą musieli ponieść za propagozostało wprowadzone do liturgii przez papieMoże się to wydawać dziwne, ale dziew- wanie objawień, była bardzo duża. Osadzaża św. Sergiusza I w roku 688. Choć już
czynki
wchodziły z Maryją w dialog. Pytały nie w więzieniu, nakładanie grzywien i zawiewcześniej, zwłaszcza wokół kościoła św. Adriana wierni gromadzili się by czcić fakt naro- o zdrowie i zbawienie bliskich. Zapytały także szanie w możliwości wypełniania posługi
duszpasterskiej to tylko przykłady.
o sytuację Kościoła na ziemiach polskich,
dzin Matki Jezusa.

Co wydarzyło się w Gietrzwałdzie?
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Objawienia w Gietrzwałdzie miały bardzo
duży wpływ na całą Warmię. Przede wszystkim przyniosły ożywienie wiary wśród mieszkańców, na co wskazują liczne świadectwa
z tamtego czasu.
Pięć lat po tych wydarzeniach, w 1882 r.,
ks. Weichsel napisał: „Nie sama tylko moja
parafia, ale też cała okolica stała się pobożniejsza po objawieniach. Dowodzi tego
wspólne odmawianie Różańca świętego po
wszystkich domach, wstąpienie do klasztoru
bardzo wielu osób, regularne uczęszczanie
do Kościoła (...).”

Z Gietrzwałdem związany był także św. Jan
Paweł II. 11 września 1977 r. odbyły się uroczystości 100. rocznicy objawień Matki Bożej,
którym przewodniczył ówczesny metropolita
krakowski kard. Karol Wojtyła. W tym dniu bp
Józef Drzazga, metropolita warmiński, uroczyście zatwierdził kult objawień Matki Bożej
w Gietrzwałdzie.

Ale była na tyle pobożna, że postanowiła oddać się Maryi i Ją prosić o ratunek. Odwiedziła więc Gietrzwałd, gdzie użyła wody z cudownego źródełka i płótna. Po kilku dniach
choroba całkowicie ustąpiła.

W 1951 r. rodzice przywieźli do Gietrzwałdu
2-letniego chłopca cierpiącego na konwulsje.
Dziecko było praktycznie umierające – jednego dnia doświadczyło aż 25 ataków. Działanie
rodziców było dramatycznym wołaniem o raCudowne uzdrowienia
tunek dla synka; wołaniem, które jednak było
Gietrzwałd to nie tylko historia. Objawienia umocowane w wierze w Boga i ufności w poMatki Bożej przynoszą owoce do dnia dzisiej- moc Maryi, która objawiła się w tym miejscu.
szego. Wkrótce po tym, jak ukazała się Mary- Chłopcu dano do wypicia wodę ze źródełka,
po czym został całkowicie uzdrowiony.
ja, miały tam miejsce pierwsze uzdrowienia.
Z pobłogosławionego przez Matkę Bożą 8
Niesamowita jest historia z 2012 r. Na twawrześnia 1877 r. źródełka pielgrzymi czerpią rzy p. Bożeny pojawiła się ciemna, wysuszowodę, która przynosi ulgę cierpiącym i liczne na narośl, która – jak się okazało – była nowouzdrowienia.
tworem. "W przeciągu tygodnia od modlitwy i
przyłożenia cudownego płótna po chorym
Pierwsze potwierdzone uzdrowienie zwiąmiejscu nie został nawet ślad” – wspomina
zane było z żoną pewnego nauczyciela z Mąw swoim świadectwie uzdrowiona.
dłek. Kobieta przez długi czas cierpiała na
Damian Krawczykowski
chorobę oczu i wymagała długiego i żmudneNiedziela Ogólnopolska 6/2022, str. 68-69
go leczenia, na które rodziny nie było stać.

339. rocznica
Wiktorii Wiedeńskiej
12 września, godz. 18.00
Uroczysta Msza św.
pod przewodnictwem
JE Ks. Rafała Markowskiego.
W czasie Mszy św. będzie śpiewał
chór parafialny "Sanctae Annae".
Modlić się będziemy za naszych
parafian i wszystkich mieszkańców
Wilanowa.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA
5 września 2022 r. godz. 18.00
Msza święta wotywna o Duchu
P
Świętym BQPOJFKOBCP˃FʤTUXPEP
%VDIBɭXJʒUFHP
PIERWSZY WTOREK
MIESIĄCA
6 września 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. w intencji dzieci, które odeszły od wiaSy i ,ościoa oSaz icI
Sodziców, pSzed Mszʇ św. będzie
Różaniec.
PIERWSZA ŚRODA
MIESIĄCA
7 września 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefiee
a po Mszy nabożeństwo
pierwszośrodowe do św. Józefa .
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXIII Niedziela Zwykła – 04 września 2022 r.
1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 4. We wtorek, 6 września br., modlić się będo przyjęcia tego Sakramentu. Przy wyjściu
Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie oddziemy za dzieci, zwłaszcza te które odez kościoła, na stoliku wystawione są wizyprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
szły od wiary i kościoła. Modlitwę rozpolosowo osobę należy modlić się do momenprocesja wokół kościoła. Prosimy ministratu bierzmowania, dowolną modlitwą, proczniemy o godz. 17.30. Msza św. w intentów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie
sząc o doświadczenie Bożej miłości, żywą
ncji dzieci i ich rodziców, zostanie odprawspólnoty parafialne o udział w procesji. Po
wiarę i wylanie Ducha Świętego.
wiona o godz. 18.00.
procesji modlić się będziemy za zmarłych
5. Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 7. W dniach 11 i 12 września br. przeżywać
polecanych w wypominkach rocznych.
będziemy Wizytację Kanoniczną naszej
odprawiona w najbliższą środę, 7 wrzeparafii, którą przeprowadzi Jego Ekscelen2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i
śnia br. o godz. 18.00., a po niej Nabożeńcja, Ks. Biskup Rafał Markowski. Szcze-g−
poświecenie tornistrów oraz przyborów
stwo Pierwszych Śród Miesiąca do Prze−ó łowy plan wizytacji znajduje się w ramce
szkolnych zostanie odprawiona w następną
czystego Serca św. Józefa, przed wystaobok.
niedzielę, 4 września o godz. 11.30.
wionym Najświętszym Sakramentem.
3. Msza święta wotywna o Duchu Świętym 6. W niedzielę, 11 września br. w naszej pa- 8.
. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową we wrześniu:
zostanie odprawiona w poniedziałek, 5
rafii odbędzie się Sakrament Bierzmowao święte i liczne powołania kapłańskie oraz
września br. o godz. 18.00., a po niej nabonia. Ponawiamy prośbę o podjęcie modlizakonne. Modlitwę w kościele prowadzą pożeństwo do Ducha Świętego.
twy w intencji osób przygotowujących się
szczególne grupy parafialne - w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwaPlan Wizytacji Kanonicznej w naszej parafii,
rtek o godz. 18.30., w piątek o godz.12.30.,
w sobotę o godz. 7.30., a w niedzielę o goktórą przeprowadzi
dzinie 14.00.

Jego Ekscelencja, Ks. Biskup Rafał Markowski.

9. W tym tygodniu, w czwartek 8 września,
W niedzielę, 11 września, Ks. Biskup przybędzie do naszej parafii na godz. 10.00. i będzie
przypada święto Narodzenia NMP. Wszysuczestniczył w kolejnych Mszach św.
tkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny
- na Mszę św. o godz. 11.30. zapraszamy rodziny z małymi dziećmi i rodziny spodziewaskładamy życzenia błogosławieństwa Bojące się dziecka, ponieważ po tej Mszy św. Ks. Biskup udzieli specjalnego
żego i wszelkiej pomyślności w życiu osobibłogosławieństwa zgromadzonym rodzinom,
stym i zawodowym.
- o godz. 16.00. będzie miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną i Liderami zespołów
pa-rafialnych,
10. Taca z następnej niedzieli przeznaczona
- podczas Mszy św. o godz. 18.00. Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania naszej
będzie na potrzeby Wyższego Metropolitalmłodzieży.
nego Seminarium Duchownego w Warszawie.
W poniedziałek, 12 września, Ks. Biskup przybędzie do naszej parafii o godz. 11.00. i
Przed wejściem do kościoła można złożyć
spotka się z Zarządem i Gronem pedagogicznym szkoły podstawowej im. Victorii Wie- 11.
podpis udzielając poparcia obywatelskiemu
deńskiej.
projektowi ustawy o zmianie ustawy – Ko- o godz. 13.00. odwiedzi Dom Generalny sióstr Pasjonistek,
deks Karny. Wprowadzenie zmian w usta- o godz. 17.00. przeprowadzi wizytację kancelarii parafialnej,
wie, polegających na wprowadzeniu kar
- o godz. 18. 00. będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji 339. rocznicy Wiktorii
grzywny lub ograniczenia wolności, ma na
Wiedeńskiej. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich
celu zahamowanie publicznych ataków na
mieszkańców Wilanowa.
Kościół, na miejsca kultu religijnego,
publicz-nego znieważania przedmiotów czci
religijnej, ataków na Księży i na katolików.
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wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
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87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
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e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
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12. Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i
przetworów owocowych. Kiermasz odbędzie się przed dzwonnicą w godz. od 08.00.
do 14.00.
13. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w minionym miesiącu naszych parafianina:
śp. Zofię Woźna, śp. Joannę Bielowską,
śp. Teresę Popis, śp. Bogusława Gutowskiego, Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 9, 13-18

Czytanie z Księgi Mądrości: Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?
Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum
pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej
ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką
– a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie
zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego?
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali
ocaleni przez Mądrość.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna..
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad
nami † i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

DRUGIE CZYTANIE
Flm 9b-10. 12-17

10.07 - 11.09.2022 r.
Módlmy się za wszystkich
wypoczywających na wakacjach
oraz pielgrzymów, aby wdzięczni
za dary Boże z odnowionymi siłami
powrócili do swoich zadań.
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Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filemona: Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz
jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię
za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem
w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam;
ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do

Nr 705

S Ł O W A

domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie,
aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże
postanowiłem nie czynić niczego bez twojej
zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby
z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to
oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go
odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika,
lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie,
ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności,
jak ii w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do
łączno-ści ze mną, przyjmij go jak mnie.

W Klimatach:
Święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Co wydarzyło się w Gietrzwałdzie? . . . . . 2
336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
- zaproszenie na uroczystość . . . . . . . . . . . . 3
Nabożeństwa w pierwszy
poniedziałek, wtorek i środę miesiąca . . . . 3

Oto słowo Boże

Galeria w Dzwonnicy zaprasza
na wystawę malarstwa
Barbary Skąpskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

AKLAMACJA

Plan wizytacji kanonicznej . . . . . . . . . . . . . . 4

Ps 119 (118), 135
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

EWANGELIA
Łk 14, 25-33
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił
się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i
matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim uczniem. Bo któż
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie
wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na
wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy,
patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten
jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem».
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
„Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma
w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie
może być moim uczniem” (Łk 14,26). Te słowa z dzisiejszej Ewangelii pokazują nam wyraźnie, że Pisma Świętego nie można czytać
wyrywkowo. Staje się też jasne, że nie jest
ono proste do zrozumienia. Wymaga wiedzy i
znajomości zasad interpretacji Biblii. Inaczej
należałoby wyciągnąć wniosek, że Chrystus
zachęca nas do nienawiści najbliższych. Znając jednak przesłanie Nowego Testamentu,
że Bóg jest miłością, wiemy, że to niemożliwe
i, że należy szukać innego wyjaśnienia tego
fragmentu. Stosujemy tu zasadę, że Pismo
Święte wyjaśnia samo siebie. Sięgamy do
Ewangelii według św. Mateusza do rozdziału
10. i czytamy: „Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto
kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien” (Mt 10,37). W takim kontekście dzisiejszy fragment staje się jasny.
Dzisiejsze Słowo to akurat prosty przykład,
ale nie zawsze tak jest. Bądźmy uważni na
to, kto wyjaśnia nam Pismo i je interpretuje.
Św. Piotr nie na darmo ostrzegał, że Słowo
nie jest do prywatnego wyjaśniania (por. 2P
1,20), ale należy czynić to we wspólnocie
Kościoła.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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