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XXIII N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 14,25-33)
„Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i
rzekł do nich: ”Jeśli kto 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 nosi swego krzyża, a idzie
za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z
was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na
wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy
patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał
wykończyć«. Albo który 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, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.
Bycie uczniem Chrystusa to nie
osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie.
Chcąc być Jego uczniem, nie można
stawiać Mu warunków. Jeśli jest prawdą,
że Jezus zaprasza każdego do grona
swoich uczniów, to nie można
zapominać, że jest również prawdą to, że
On stawia konkretne warunki bycia Jego
uczniem. Czy w ten sposób zabiera
człowiekowi
wolność?
Wręcz
przeciwnie. On wyzwala z relacji lub
przywiązań, które mogą zniewolić do
tego stopnia, że Bóg nie będzie w życiu

najważniejszy. Jeśli całe serce jest dla
Niego, to jest w nim również miejsce dla
innych. Wtedy miłość jest zdrowa i
rozwijająca. Jeśli ktoś lub coś stanie się
ważniejsze od Niego, człowiek marnuje
swoje życie. Tylko Bóg może dać życiu
pełnię. Jest nią On sam tu, na ziemi, a
przede wszystkim w wieczności.
PANIE, CHCIAŁBYM MÓC WYZNAĆ ZA
KAROLEM DE FOUCAULD: „ODKĄD
POZNAŁEM BOGA, WIEDZIAŁEM, ŻE
NIE MOGĘ ŻYĆ JAK TYLKO DLA
NIEGO”.
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Porządek Mszy świętych 8.09 – 15.09.2019
NIEDZIELA – 08.09.2019
07.30 – Za + Roberta Wachta z okazji urodzin, za ++ 2 siostry Teresę i Marię z okazji
urodzin.
10.30 – Za + ojca Rocha Morcinek, jego rodziców i teściów.
14.00 – Nieszpory
Chrzest: Dawid Dominik Kerner.
PONIEDZIAŁEK – 09.09.2019
18.00 - Za ++ Władysława, Kazimierę, Michała i Andrzeja Mijalskich i krewnych z
obu stron.
WTOREK – 10.09.2019
18.00 - Za + Annę Schaffors, męża Józefa i Syna Piotra.
ŚRODA – 11.09.2019
18.00 - Za + Gertrudę Balzasz, + męża Pawła i zięcia Krystiana.
CZWARTEK – 12.09.2019
18.00- Za + Manfreda Żyła, jego rodziców i teściów i dusze w czyśćcu.
PIĄTEK – 13.09.2019
18.00 – Za + koleżankę Marię Sowa.
SOBOTA – 14.09.2019
15.00 - Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji Krzysztofa Josek z okazji
60 urodzin.
18.00 – Za + matkę Annę Kulik, za ++ z rodzin Kulik, Maćkiewicz, ++ dziadków z
obu stron ++ z pokrewieństwa.
NIEDZIELA – 15.09.2019 DOŻYNKI PARAFIALNE.
07.30 – Za + matkę Jadwigę Bregula i syna Józefa.
10.30 – DOŻYNKI PARAFIALNE. W intencji rolników i ogrodników z
podziękowaniem za tegoroczne plony.
14.00 – Nieszpory z podziękowanie za tegoroczne plony.
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♦ Dzisiaj zapraszam na nieszpory o godz. 14.00.
♦ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę

po wieczornej mszy św. Od tego tygodnia można zapisywać intencje
jubileuszowe na 2020 rok. W przyszłym tygodniu pozostałe intencje.

♦ Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św.
♦ W czwartek o 18.00 msza szkolna. Po mszy spotkanie dla wszystkich

kandydatów do bierzmowania z klas 6,7,8 i I średnich. Także po mszy
spotkanie scholi.

♦ Za tydzień na sumie będziemy przeżywali Dożynki Parafialne.
♦ Dzisiejsza kolekta jest na inwestycje w naszym kościele. (spłata renowacji

ogrodzenia). Za tydzień na bieżące płatności parafii.
♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom

parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę rodziny z
ulicy Dożynkowej i Lipiny. (sobota o godz. 9.00).

♦ Dzisiaj młodzież przeprowadzi zbiórkę pod kościołem „Pola Nadziei” na

Domowe Hospicjum dla dzieci w Opolu.

♦ W piątek po mszy spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszam,
♦ Zapowiedzi przedślubne:

2. Mateusz Kawecki zam. Opole i Nicola Ciernia zam. Brynica.
♦ Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i

obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
Gazetka parafialna „Głos Parafii” jest wydawana przez parafię św. Jadwigi Śląskiej,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina, Tel: 773070260 i jest przeznaczona wyłącznie do
użytku wewnętrznego członków tej wspólnot y parafialnej.

www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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„Jeśli kto 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”.
O jaką nienawiść tu chodzi? Gdyby Pan Jezus
wypowiedział te słowa w naszym języku i w naszym
kraju, czy ktokolwiek byłby w stanie uwierzyć w Jego Bóstwo? Jak wyglądałaby
wspólnota Jego uczniów, zrodzona w imię po polsku rozumianej nienawiści?
Aby dobrze zrozumieć intencje i właściwy sens twardych słów Chrystusa,
trzeba koniecznie uwzględnić znaczenie wypowiedzi Zbawiciela w oryginalnym,
aramejskim języku. W języku polskim bowiem nienawiść zawsze oznacza
zaprzeczenie miłości, a nasz stosunek do innych osób (zarówno pozytywny, jak i
negatywny) możemy wyrazić wieloma innymi słowami, dającymi się „cieniować”.
Kogoś na przykład kochamy lub miłujemy, z innymi wiąże nas przyjaźń lub zwykła
sympatia. I odwrotnie: kogoś nie lubimy, czujemy do niego niechęć lub antypatię.
Możemy mieć nawet racjonalne powody po temu i nie od razu musi to być
grzechem. Nienawiść natomiast, jako pragnienie zła dla drugiej osoby i robienie jej
czegoś na złość, zawsze jest grzechem. Nie tylko ciężkim, ale i głupim.
Jest rzeczą oczywistą, że nie o takiej nienawiści myślał Chrystus, gdy mówił o
niej jako o koniecznym warunku pójścia za Nim. W ojczystym języku Pana Jezusa
naszą relację do innych osób opisują w zasadzie tylko dwa słowa: „kochać” i
„nienawidzić”, przy czym „nienawidzić” nie znaczy życzyć źle, lecz kochać mniej,
odczuwać większy dystans. Gdy na przykład Pismo święte mówi, że Pan Bóg
kochał Jakuba, a Ezawa „miał w nienawiści” (Ml 1,1–3), to stwierdza, że jednego
ukochał bardziej niż drugiego, że w definitywny sposób go wybrał i właśnie z nim
związał swoje plany.
W tym kontekście staje się jasne, że Chrystus od tych, którzy chcą iść za Nim
– a więc dokonują definitywnego wyboru Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela –
domaga się „nienawiści” czyli zweryfikowania dotychczasowych relacji w
stosunku do wszystkich osób lub wartości, które z naturalnych względów mogłyby
aspirować do zajęcia centralnego miejsca w duszy (i życiu) chrześcijanina (np.
rodzice, małżonek, dzieci, ziemska ojczyzna).
ks. Antoni Dunajski

