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SŁOWO BOśE
(Łk 12, 32 - 34)

Nie bój się, mała trzódko, gdyŜ spodobało się Ojcu waszemu dać wam
królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmuŜnę! Sprawcie sobie trzosy, które
nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól
nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
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Zmartwychwstanie – fakt i teologia
Źródło: Michał Wojciechowski, Wiara – cywilizacja – polityka, Dextra – As, Rzeszów – Rybnik 2001

III. Wiara i teologia
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próŜna jest takŜe wasza wiara (1 List do
Koryntian 15,14). Słowami tymi św. Paweł
stawia sprawę na ostrzu noŜa – nie ma
wiary w Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie. A jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał – pisze dalej apostoł –
takŜe umarli nie zmartwychwstaną, a ludziom pozostanie hasło: jedzmy i pijmy, bo
jutro pomrzemy (1 List do Koryntian 15,32).
Ale przecieŜ Jezus rzeczywiście
zmartwychwstał; dla wiary apostołów, wiary
Kościoła, naszej wiary ma to znaczenie
kluczowe. Prawda ta jest jednak trudna.
Apostołowie usłyszawszy świadectwo kobiet powracających od grobu z początku je
odrzucili: słowa te wydały im się czczą
gadaniną i nie dali im wiary (Łukasz 24,11).
Tomasz zaŜądał „dowodu rzeczowego”,
dotknięcia ran Ŝywego Jezusa. Niektórzy
spośród chrześcijan, choć nawróceni,
mówili, Ŝe nie ma zmartwychwstania
(dlatego musiał do nich św. Paweł napisać
słowa przytoczone powyŜej). Dobra Nowina
była równieŜ odrzucana wprost: Ŝydowscy
przeciwnicy Jezusa rozpuścili plotkę, Ŝe
uczniowie ukradli jego ciało z grobu; greccy
słuchacze mowy Pawła na ateńskim Areopagu przerwali mu z lekcewaŜeniem, gdy
zaczął
mówić
o
zmartwychwstaniu.
Wreszcie i dzisiaj wielu z nas, chcących
uwaŜać się za chrześcijan, wyznaje, iŜ
w zmartwychwstanie nie wierzy – albo teŜ
wątpi, wciąŜ na nowo pyta się o dowód, ze
strachem myśli o śmierci.
Tak więc z jednej strony zmartwychwstanie Chrystusa jest sercem Dobrej
Nowiny, rewelacją, wielkim radosnym zaskoczeniem, podstawą wiary i jej kamieniem probierczym – z drugiej zaś równieŜ
„znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”.
Wyznanie wiary, „Credo” mszalne
mówi: I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak
oznajmia Pismo. Cała treść wyznania wiary

opiera się na Piśmie Świętym. W tym miejscu jednak – i tylko w tym – „Credo” wskazuje wprost na świadectwo Biblii.
Rozwijając to zdanie przedstawić więc trzeba naukę Nowego Testamentu o zmartwychwstaniu Jezusa. Jest to zarazem
odpowiedź na nadzieje mesjańskie Pism
hebrajskich.
Nie będą to jednak po prostu
„opisy zmartwychwstania”. Chwili powstania
Jezusa z martwych nikt nie widział. Co
więcej, nie był to zwykły powrót do Ŝycia
takiego jak przedtem, kiedy to kaŜdy mógł
Jezusa słuchać i oglądać. Po zmartwychwstaniu był on juŜ całkiem INNY, a widzieć
dawał się tylko niektórym. Mówi się czasem
z tego powodu, Ŝe zmartwychwstanie nie
było „faktem historycznym” tak jak fakty
z ziemskiego Ŝycia Jezusa. Zasadniczo leŜy
ono bowiem w innym porządku istnienia,
w pełni poznawalnym przez Objawienie
i wiarę. Do historii naleŜą odblaski
i następstwa zmartwychwstania, które
potwierdzają, Ŝe zaszło ono rzeczywiście
(i w tym sensie jest „historyczne”). Fakt
zmartwychwstania nie jest jednak porównywalny z innymi faktami w naturze i w historii
ludzkiej.
Trudno więc było i jest mówić
o nim ludzkimi słowami, opisać je i wyjaśnić.
Słowa
zaczerpnięte
z
codziennego
doświadczenia z trudem tylko posłuŜyć
mogły przedstawieniu tego, co zupełnie niecodzienne. Omawiając świadectwa Nowego
Testamentu o zmartwychwstaniu trudno je
nam do końca objaśnić i usystematyzować,
ustalić ścisły przebieg i liczbę zjawień się
Jezusa itp. Są to właśnie świadectwa –
relacje tych, którzy przeszli od niewiary do
wiary ujrzawszy Jezusa zmartwychwstałego
lub o Nim od świadków usłyszawszy. Od ich
świadectwa pochodzi wiara pierwszych
słuchaczy Dobrej Nowiny, do ich
świadectwa odwołuje się nasza wiara.
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c.d.n.

Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na lipiec 2012 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją
w bezpiecznych warunkach.
Intencja misyjna:

Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych
potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

Intencje róŜańcowe na sierpień 2012 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy
i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.
Intencja misyjna:

Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa,
byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce
ziem!
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INTENCJE MSZALNE
Lipiec 2012
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INTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec - Październik 2012
Zaczek Mirosława
7 lipiec 2012

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

21 lipiec 2012

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
RoŜek Aniela

4 sierpień 2012

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

18 sierpień 2012

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

1 wrzesień 2012

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

15 wrzesień 2012

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

29 wrzesień 2012

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara

13 październik 2012

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

27 październik 2012

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między
grupami we własnym zakresie
(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce
z ogłoszeniami parafialnymi)

Str. 6

Składniki:
600 g toffi (lub krówek ciągutek)
200 g ryŜu preparowanego
6 łyŜek kakao
200 g masła

Sposób przygotowania:
Masło, toffi i kakao podgrzewać
na wolnym ogniu, rozpuszczać powoli aŜ
do zagotowania. Gdy składniki się
połączą w jednolitą masę dodać ryŜ.
Poczekać chwilę i następnie formować
szyszki (uwaga! masa jest gorąca).
gmb

K¹cik humoru
-Baco, czy pokaŜecie nam Giewont? pytają się turyści.
-Ano pokazem. Widzita tom pirsom
górke?
-Tak.
-To nie je Giewont. A widzita tom
drugom górke?
-Tak.
-To tyz nie je Giewont. A widzita, kochani, tom trzeciom górke?
-Nie.
-To je Giewont.
*
Zamarznięty w czasie śnieŜycy turysta
puka do bacówki. Otwiera baca.
-Macie, baco, coś do jedzenia?
-Niiii!
-To morze chociaŜ wrzątek macie?
-Mom... ino zimny.
*
- Panie władza, znikneła mi baba
- Downo ?
- No bydzie ze dwa tygodnie.
- Człowieku! To dopiero teroz zgloszocie?
- No bo wiedzą, nie mogłech w to
szczęście uwierzyć.
*
Panie dochtorze, mój chłop cało noc
godo przez sen,
co mom robić??

- Pozwolić mu w dzień dojść do słowa ! powiada lekarz.
*
- Wiesz - pado kamrat do kolegi - jutro
mo moja staro urodziny. Nie wiem co ji
kupić?
- Spytaj ją.
- Coś ty, tyla nie chca wydać!
*
- Antek, powiedz mi po jakiemu Adam z
Ewą tak dobrze w raju Ŝyli??
- No, to przecieŜ jest proste! Nie mieli
teściowej!
*
MąŜ wraca z szychty a kobieta
zapłakana :
-Czemu beczysz??
-Ach, Francik, bo upiekłach takie dobre
ciasto a kot je porwoł i zjod.
-Nie płacz, głupio, jutro przyniesa nowego kota.
*
Jeden górnik był koledze za świadka w
sądzie.
Sędzie go pyta : - Jest Pan Ŝonaty ??
-Nie, Panie sędzio, ja tylko tak głupio
wygladam!
*
Karlik pedzioł w dzień ślubu swej babie:
-Wiesz, nojbardzi to mi bydzie brakowało
tego chodzenia na zolyty!
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Priorytetem jest odnowa wiary
Benedykt XVI (27 I 2012) (fragmenty)
( http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/kdwiary_27012012.html )

/.../Jak wiemy, na rozległych obszarach ziemi wierze zagraŜa, Ŝe
zgaśnie jak płomień, którego się nie
podsyca. Stoimy w obliczu głębokiego
kryzysu wiary, utraty zmysłu religijnego,
który stanowi największe wyzwanie dla
dzisiejszego Kościoła. Odnowa wiary
musi być zatem priorytetowym zadaniem
całego Kościoła naszych czasów. Mam
nadzieję, Ŝe Rok Wiary przyczyni się do
tego, by — dzięki serdecznej współpracy
wszystkich członków ludu BoŜego —
Bóg na nowo stał się obecny w tym
świecie, a takŜe do otworzenia ludziom
dostępu do wiary, do zawierzenia się
Bogu, który nas do końca umiłował (por.
J 13, 1), w Jezusie Chrystusie
ukrzyŜowanym i zmartwychwstałym.
Temat jedności chrześcijan jest
z tym zadaniem ściśle związany.
Chciałbym więc omówić pewne aspekty
doktrynalne, dotyczące ekumenicznej
działalności Kościoła, która była przedmiotem głębokiej refleksji podczas tej
sesji plenarnej, zbiegającej się w czasie
z zakończeniem dorocznego Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Istotnie,
źródłem rozmachu działalności ekumenicznej musi być «ekumenizm duchowy», «dusza całego ruchu ekumenicznego» (Unitatis redintegratio, 8), którą
stanowi duch modlitwy, «aby wszyscy
stanowili jedno» (J 17, 21).
Zgodność zaangaŜowania ekumenicznego z nauczaniem Soboru

Watykańskiego II i z całą Tradycją
stanowi jedno z zagadnień, któremu
Kongregacja, we współpracy z Papieską
Radą
ds.
Popierania
Jedności
Chrześcijan, zawsze poświęcała uwagę.
Dziś moŜemy stwierdzić, Ŝe dialogi ekumeniczne przyniosły niemało pozytywnych owoców, ale musimy równieŜ
stwierdzić, Ŝe ryzyko fałszywego irenizmu i indyferentyzmu, które są głęboko
obce myśli Soboru Watykańskiego II,
wymaga z naszej strony czujności.
Przyczyną owego indyferentyzmu jest
coraz bardziej rozpowszechniona opinia,
jakoby prawda nie była dostępna
człowiekowi; naleŜy zatem ograniczyć
się do znalezienia reguł dla praktycznych
działań, które mogą ulepszyć świat.
W ten sposób wiarę zastąpiłby moralizm
bez głębokiej podstawy. Centrum
prawdziwego ekumenizmu stanowi natomiast wiara, w której człowiek spotyka
prawdę, objawiającą się w Słowie
BoŜym. Bez wiary cały ruch ekumeniczny sprowadziłby się do swoistej
«umowy społecznej», którą naleŜy
zawrzeć ze względu na wspólny interes,
«prakseologii», słuŜącej stworzeniu lepszego
świata.
Logika
Soboru
Watykańskiego II jest zupełnie inna:
szczere poszukiwanie pełnej jedności
wszystkich chrześcijan jest dynamiką
oŜywianą przez Słowo BoŜe, przez BoŜą
Prawdę, która w tym Słowie do nas przemawia. /.../
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