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13. 09. 2015                 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA    

 

                    

„A wy za kogo Mnie uważacie?”  

To właśnie jest sztuka – odnaleźć swoją własną drogę do Chrystusa. 

Nasza odpowiedź na Chrystusowe pytanie nie ma być szybka, ale 

prawdziwa i ugruntowana.  

A zatem- Kim dla mnie jest Chrystus? 
 

POKUSA MAŁYCH SERC 

Uczniowie zwracali się do Jezusa często po imieniu, niekiedy nazywali go Rabbim. Nikomu nie nakazywał 

siebie tytułować. Zdumiewająca jest ta bezpośredniość w relacjach z ludźmi. My też często zwracamy się do 

Niego po imieniu. Nie wiem, czy którakolwiek głowa państwa albo ktoś z autorytetów naukowych, 

politycznych czy religijnych pozwoliłby sobie na coś takiego. 
 

Pytanie Jezusa, za kogo uważają Go ludzie, możemy również skierować do siebie samych. To, co naprawdę 

o Nim myślimy, jest istotne dla naszego życia, dla naszych wyborów, dla naszego zbawienia. Większość z 

nas nawet nie jest świadoma, że nosi w sobie wykrzywione wyobrażenie o Bogu. Iluż ludzi podejrzewa 

Boga o złośliwość czy obojętność, albo o to, że jest wymagającym perfekcjonistą, nadprzyrodzonym 

księgowym, surowym tyranem, jowialnym staruszkiem lub chłodnym, zdystansowanym mózgowcem? Iluż 

ludzi obwinia Boga o wszystkie swoje niepowodzenia, o to, że nie zapewnia im raju na ziemi? Wielu z nas 

kształtuje sobie wyobrażenie Boga, przerzucając na Niego obraz rodzonego ojca lub matki. Inni są zdani na  

medialne bzdury i sensacje typu „Kod Leonarda da Vinci” czy „Ewangelia Judasza”. 
 

A jaka jest prawda o Jezusie Chrystusie, uczłowieczonym Bogu? Tylko On sam może powiedzieć o sobie, 

kim jest. Dlatego sprowokował uczniów do odpowiedzi, stając przed nimi jak odpowiedź. Dziwi nas 

zapewne, że Jezus surowo zakazał uczniom rozpowiadać o tym, że jest Mesjaszem. Nie jest to jedynie efekt 

pokory, ale także obawy, aby nie być fałszywie zrozumianym, gdyż Izrael oczekiwał Mesjasza 

politycznego. Zbyt wcześnie odsłonięta prawda bywa gorsza niekiedy niż wierutne kłamstwo. 
 

Warto zwrócić uwagę na wymagania, jakie stawiał sobie Jezus, i propozycję, którą przedłożył uczniom. O 

sobie mówi, że MUSI wiele cierpieć, natomiast uczniom mówi, że JEŚLI CHCĄ, mogą każdego dnia 

podejmować swój krzyż. Nie jest to więc Bóg, który stawia człowiekowi wymagania nie do wykonania, lecz 



Bóg, który sobie samemu nakłada jarzmo podjęcia odpowiedzialności za grzechy wszystkich ludzi. 

Natomiast nam proponuje z ogromną wolnością podjęcie odpowiedzialności jedynie za własne życie w taki  

sposób, by idąc Jego śladami, pozyskać życie wieczne. 
 

Interesująca jest próba Piotra, by złagodzić obraz Mesjasza. Piotr wyraźnie chce wierzyć w Chrystusa, który 

jest tylko dobry i tylko mądry. Pragnie wymazać z obrazu Chrystusa wszelkie bolesne stygmaty. Chce 

wierzyć w Chrystusa bez krzyża. To wielka pokusa naszych małych serc: znać Boga, ale nie dostrzegać w 

Nim prawdy o cierpieniu, jakie wziął na siebie za nasze nieprawości. Pomyśl, czy nie jest to Twoja pokusa? 

Czy lubisz chodzić na Drogę Krzyżową? Czy nie unikasz tych fragmentów Biblii, które mówią o cierpieniu 

Jezusa spowodowanym grzechem świata? Czy masz odwagę uświadomić sobie, że również Twoje grzechy 

zaprowadziły Go na śmierć? 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
 

1.  Uroczystości i wspomnienia liturgiczne: 
 

 Poniedziałek- 14.09- Podwyższenie Krzyża Świętego, święto 

 Wtorek- 15.09- N. Maryi Panny Bolesnej, wspomnienie 

 Środa- 16.09- św. męczenników Korneliusz i Cypriana, wsp. 

 Piątek- 18.09- św. Stanisława Kostki, patrona Polski, święto 

 Poniedziałek- 21.09- św. Mateusza, ap. i Ewangelisty, święto 

 Środa- 23.09- św. o. Pio z Pietrelciny, wspomnienie 

 Piątek- 25.09.- bł. Władysława z Gielniowa, wspomnienie 

 Sobota- 26.09.- św. męczenników Kosmy i Damiana, wsp. 
 

2. W najbliższy wtorek- 15.09. wyjątkowo nie będzie Mszy św. wieczorem ze względu na rekolekcje 

kapłańskie. 
 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 

NIEDZIELA 

13.09.15 
 

 

 

 

 

13.00. 

 

XVIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Jana i Stanisława Pawłowskiego 

(int. p. W. Pawłowskiej) 

 

 

WTOREK 

15.09.15 

 

18.30. 

 

Nie ma Mszy św. 

NIEDZIELA 

20.09.15 

 

 

13.00. 

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Barbarę, Weronikę Józefa Mechelewskich oraz 

Marię Dachowską, Helenę i Feliksa Matysiak 

(int. p. W. Mechelewskiego) 

 

WTOREK 

22.09.15 

 

18.30. 
 

O potrzebne łaski, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 

Matyldy Ładowskiej w 1 roczn. urodzin (int. Dziadków) 

 



3. Porządek liturgii w kościele w Letchworth: Msza św.: niedziela- 13.00. i wtorek- 18.30 wraz z 

nabożeństwem Maryjnym. Spowiedź- przed Mszami lub po. Zapraszamy! 
 

4. W dniu dzisiejszym będzie dodatkowa kolekta na Fundację Kardynała Glempa. Fundacja ta 

przychodzi z pomocą polskim ośrodkiem kościelnym będącym pod opieką Prymasa Polski oraz pomaga 

księżom studentom, przyszłym profesorom seminariów duchownych, w zdobyciu znajomości języka 

angielskiego poprzez finansowanie kursów językowych. 
 

5. Do końca września przyjmujemy dzieci, które pragną przyjąć w maju 2016 r. sakrament komunii 

świętej. Ukończony 8 rok życia. Po Mszy św. proszę w zakrystii odebrać formularz zgłoszeniowy. 
 

6. Podziękowanie: Szanowna Pani Mario,Pragnę bardzo serdecznie podziękować za przekazaną na 

rzecz Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" darowiznę w kwocie £760 oraz 100zl (zamiast 

kwiatów dla śp. Stanisława Mechelewskiego) z przeznaczeniem na cele leczenia. Jeszcze raz składam 

podziękowania zarówno w imieniu leczonych w Instytucie "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" dzieci, jak 

i swoim własnym. Z poważaniem, Dyrektor CZD, dr hab. Med. Małgorzata Syczewska. 
 

7. Wszystkim życzę udanej niedzieli i całego tygodnia. Szczęść Boże! 

 
 

 

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ 

 

Kochasz prawdziwie, 

gdy masz serce dla innych; 

gdy cierpienie innych sprawia ci ból; 

gdy zwalczasz nędzę; 

gdy kochasz ludzi takimi jakimi są; 

gdy dajesz więcej niż masz; 

                     gdy dajesz s a m e g o  s i e b i e.  (Phil Bosmans) 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

A Ty?  

Za kogo Ty 

mnie uważasz?  

 

 

 

Kim dla 

Ciebie jestem? 


