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                                                                  Potęga pokornej miłości 

Nie można przejść obojętnie obok ewangelicznej sceny przedstawiającej rozmowę Chrystusa z poganką. 

Trudno bowiem w duchu miłości zrozumieć słowa, jakimi w tej rozmowie posługuje się Jezus, i chłód, z jakim 

odnosi się do zbolałej kobiety. Jedynie najwyższa pochwała wiary owej matki, jaką Jezus kończy rozmowę, 

łagodzi nieco drastyczne kontury całego wydarzenia. 

Kobieta zostaje upokorzona. Chrystus początkowo w ogóle nie reaguje na jej wołanie. Apostołowie 

interweniują: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Czy należy się dziwić, że kochająca matka, pragnąc zdrowia 

swego dziecka, zachowuje się tak głośno, iż zwraca uwagę otoczenia? To miłość każe jej krzyczeć. Jeśli krzyk 

zmusi proroka do działania, to nic, że ona zasłuży na naganę za niespokojne zachowanie. 

Zlekceważenie jej krzyku to dopiero początek upokorzenia. Jeśli ktoś jest w stanie pomóc, a nie reaguje na 

wołanie o pomoc, pogłębia nieszczęście wołającego. Potrzebujący pomocy zostaje wówczas sam ze swoją 

biedą. Upokorzenie potęguje świadomość własnej bezsilności. Na wezwanie uczniów Jezus zabiera głos. Słowa 

Jego są jednak niezwykle ostre i nie tylko nie dają tego, o co prosi nieszczęśliwa matka, lecz jeszcze głębiej ją 

ranią. Jezus jako Żyd podkreśla uprzywilejowane stanowisko narodu wybranego i porównuje pogankę do psa. 

„Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom”. Porównanie jest drastyczne i upokarzające. 

Miłość jednak przyjmie nawet najgłębsze upokorzenie, jeśli tylko tą drogą może uzyskać dobro dla osoby 

kochanej. Odpowiedź poganki jest zdumiewająca. Przyjmuje upokarzające porównanie do psa i wykorzystuje 

je dla siebie. „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Wyraziła tymi 

słowami swą autentyczną miłość do dziecka i niezwykle głęboką wiarę w Bożą moc chleba spoczywającego na 

stole narodu wybranego. Otrzymała to, o co prosiła.                                                                                                

Warto zatrzymać się przy tej kananejce, by odkryć potęgę serca wypełnionego pokorną miłością. Słusznie 

powiedziano: „pokora przebija niebiosa”. Słusznie też uczyniono z pokory sprawdzian autentyzmu miłości. Nie 

jest łatwo przyjąć upokorzenie, ani to pochodzące od Boga, ani to pochodzące od ludzi. Broni się przed tym 

nasza ambicja. Celem jednak miłości jest wciągnięcie wszystkiego, łącznie z ambicją, w troskę o cudze dobro. 

Gdy to osiągnie, ambicja staje się pokorna. 

Prawdziwie kocha ten, kto potrafi spalić na rozżarzonych węglach upokorzenia swoją ambicję. Ona wówczas 

zamienia się w kadzidło, którego woń wyjednuje to, o co dla osoby kochanej zabiegamy. Ta właśnie miłość 

wyznacza granice, w jakich upokorzenie można przyjąć. Jak długo chodzi nam o cudze dobro, tak długo 

możemy się godzić na własne upokorzenie. Jeśli zabraknie miłości, upokorzenie nas zniszczy.  

Trafnie ukazał to Henryk Sienkiewicz opisując przeżycia upokorzeń, na jakie zgodził się Jurand ze Spychowa 

chcąc ratować swoją ukochaną córkę. Autor „Krzyżaków” ukazał jeszcze jeden aspekt upokorzenia przyjętego 

w imię miłości – jego twórcze działanie w sercu upokorzonego. Zdawałoby się, że po wielkich upokorzeniach, 

i to daremnych, serce Juranda wypełni gorycz nienawiści. Tymczasem staje się coś wręcz przeciwnego, jego 

serce wypełnia przebaczająca miłość.                                                                                                                  

Chrystus uczy nas pokornej miłości. To w niej jest ukryta moc zbawiająca człowieka. W braku pokory należy 

upatrywać główne źródło słabości naszej miłości. Gdyby serca nasze były bardziej pokorne, modlitwa stałaby 

się znacznie skuteczniejsza, a odniesienie do ludzi nacechowane większym miłosierdziem.  
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Niedziela, 17.8.2014  

Godz.10.00 

Godz.19.00 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

- za  dusze  ś.p. Diego  Orsi  w  rocznicę  śmierci  -  int. żony  z  rodziną. 

- za  dusze ś.p.Bronisława Guzińskiego  i  szwagra  Józefa  Szwarc - int. rodziny 

Poniedziałek, 18.8. Godz.  9.30 - za  dusze  ś.p. Diego  Orsi  - int. Pani  Anny  Nadańskiej. 

Wtorek,   19.8.2014 Godz.  9.30 - O zdrowie i błog. Boże oraz  opiekę Matki Bożej  dla  Mieczysławy Kromholc. 

Środa,      20.8.2014 Godz 19.00 - za dusze ś.p. Józefa  w  rocznicę  śmierci. 

Czwartek,21.8.2014 Godz.  9.30 - O  zdrowie  i  błogosławieństwo  Boże  dla  Heleny  -  int. rodziny. 

Piątek,     22.8.2014 Godz.15.00 - za  dusze  ś.p. Arkadiusza  Lolo  w  25-tą  rocznicę  śmierci  -  int. corki  Lidii  

  z  rodziną.            KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  

Sobota,    23.8.2014  Godz.  9.30 

Godz.19.30 

- O  zdrowie  i  błog. Boże  oraz  opiekę  Matki Bożej  dla  Janiny  Swerdelean.  

- O  zdrowie  i  błogosławieństwo  Boże  dla  Zbigniewa  Sitarz. 

Niedziela, 24.8.201414  DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

 

 

 

Poniedziałek,   25.8. 

Wtorek,    26.8.2014 
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Czwartek, 28.8.2014   
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Niedziela, 31.8.2014 

 

 

Godz.10.00 

 

Godz.19.00 

Godz.  9.30  

Godz.  9.30 

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

Godz.15.00 

 

Godz.  9.30 

Godz.16.00 

 

Godz.19.30 

 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Jadwigi  Ulanowskiej  w  rocznicę  śmierci. 

- O błog.Boże i potrzebne łaski dla  Elżbiety Lange z ok.urodzin – int. przyjaciół. 

- O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej  dla  Wojciecha - int. rodziców. 

- za  dusze  ś.p. Marii  Mikołajewskiej  w 3-cią  rocznicę  śmierci  -  int. córki. 

- UROCZYSTOŚĆ  MATKI  BOŻEJ  CZĘSTOCHOWSKIEJ 

- za  dusze  ś.p. Carlo  Orsi  -  int. Pani  Danuty  Orsi.      

- Intencja  pana  Janusza  Majorek.    

- O zdrowie i błog.Boże i opiekę Matki Bożej dla Maksymiliana  Kiedrowskiego 

- O  opiekę  Bożą  dla  Renaty  -  int. męża. 

   KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- Intencja  wolna. 

- Msza  św. i Sakrament  Małżeństwa ERYK LEON KUŻAJEWSKI 

   i KATARZYNA BARBARA NOLBERCZAK 

- za  dusze  ś.p. Stefana  i  Marii  Pudło  -  int. rodziny. 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO - Rok A 

- O  błogosławieństwo  Boże  dla  rodziny  Łapińskich. 

- O błogosławieństwo Boże  dla  Marty  i  Jakuba  z  okazji  7-ej  rocznicy  ślubu. 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

1. Po  Mszy św. jak zwykle  są  do  nabycia  „Gość  Niedzielny” i  „Mały  Gość  Niedzielny”  w  cenie  Ł1.50  

oraz  „Różaniec”,  „Tak  Rodzinie”  i  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł 2. 

2. W pierwszy  piątek  miesiąca  września  (5 września)  od  godz.18.00  do  19.00  zapraszam  dzieci  

Komunijne  na  Spowiedź  Św  i  Komunię  św  z  okazji  Pierwszych  piątków  miesiąca.   

3. We  wtorek  2  września  o  godz. 19.00  odbędzie  się  Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii.  

Osoby  należące  do  Rady  Parafialnej   proszeni  są  o  przybycie  na  to  zebranie. 

4. Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  każdą  sobotę  odbywać  się  będzie  od  godz.10.00  do  godz.12.00 

5. Każdego  roku  w  pierwszą  niedzielę  września - w  tym  roku  7 września  udajemy  się  na  Pielgrzymkę  do  

Aylesford.  Msza św  pod  przewodnictwem  Ks Biskupa  Edwarda Dajczaka  odprawiona  będzie  o  godz.13.00 

Organizujemy  wyjazd  autobusem  z  naszej  parafii.  Koszt  przejazdu  wynosi  Ł15.  Zgłoszenia  przyjmuje  

Pani  Janina  Wodecka  jak  również  proszę  się  zgłaszać  do  mnie. 

6. PIELGRZYMKA  dziękczynna  za kanonizację Jana Pawła II  do  Włoch  (14-21 października). Cena - Ł670 

ZAPOWIEDZI: Sakrament Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych:           

MIJAL  Grzegorz  Wiesław  i  KOLMASIAK  Monika,  KUŻAJEWSKI  Eryk  Leon  i  NOLBERCZAK  

Katarzyna  Barbara,  SZCZEPAŃSKI  Radosław  Maciej  i  CIEŚLIKOWSKA  Ewa. 

Ktoby wiedział  o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie o tym 

poinformować:   ZAPOWIEDŹ  I  i   II. 

N.B.:  OD  PIERWSZEJ  NIEDZIELI  WRZEŚNIA  tj. OD  NIEDZIELI  7  WRZEŚNIA 2014 r.  

           ZMIENIA  SIĘ  PORZĄDEK  MSZY  ŚWIĘTYCH  NIEDZIELNYCH; 

MSZA  ŚWIĘTA  WIECZORNA  W  SOBOTY  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.19.00 

MSZA  ŚWIĘTA  PORANNA  W  KAŻDĄ  NIEDZIELĘ  ODPRAWIANNA  BĘDZIE  O  GODZ.9.30 

MSZA  ŚW. SZKOLNA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.11.00 

MSZA  ŚW.  WIECZORNA  W  KAŻDĄ  NIEDZIELĘ  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.19.00 


