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WIADOMOŚCI Z FARY
Wprowadzajcie Słowo w czyn

Słowo Boże jest żywe wówczas, gdy wkładając wysiłek w jego zrozumienie czynimy
je aktualnym i powiązanym z naszym życiem
Gdyby ktoś cię wołał, odpowiedz: „Mów, Panie, bo sługa twój słucha” (1 Sm 3, 9).
To napomnienie, jakie Heli daje młodemu Samuelowi, wykracza poza granice tamtego czasu
i tamtej przestrzeni. Stanowi ono wzorzec relacji, jakie powinny towarzyszyć każdej lekturze
Pisma Świętego.
U jej podstaw leży prawda, że Bóg przychodzi i to przychodzi w swoim słowie, a nawet więcej – przychodzi jako Słowo. Znamy dobrze ten piękny fragment z Prologu Ewangelii
wg św. Jan: Słowo … zamieszkało wśród nas (J 1, 14). Greckie evskh,nwsen [czytaj eskenosen] dokładnie powinno być przetłumaczone jako „rozbiło namiot”. Bóg mnie zaprasza,
abym wszedł do tego namiotu. Zaprasza jak Mojżesza. Zaprasza na spotkanie ze sobą. Ten
namiot zawsze ma być namiotem spotkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, jakiego rodzaju jest to spotkanie. Zapraszający
jest „Panem” a zaproszony „sługą”. Zaproszenie to ma więc charakter wezwania, którego
cechą jest udzielenie konkretnych rozporządzeń. Najlepiej sens tego spotkania tłumaczy fragment psalmu: Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i
żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie
napisano: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim
wnętrzu” (Ps 40, 7-9).
Do służby motywuje nie strach ani chęć zysku, ale wdzięczność za okazaną dobroć.
Taka wdzięczność najlepiej mobilizuje do tego, aby pilnie wczytywać się w wolę swego
Pana. Wczytywać się tak pilnie i starannie, jakby się chciało Jego wolę odkrywać z mimiki
twarzy, ruchu palca czy skinięcia głową. Właśnie do tego nawiązuje plastyczne porównanie
z Psalmu 123: Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce
jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu… (w. 2). Uznanie siebie za sługę Tego,
kto przez te święte teksty do mnie mówi, ma bardzo poważne konsekwencje. Co prawda w
dzisiejszych czasach, gdy tożsamość człowieka często buduje się na buncie i niezależności,
trudno jest wzbudzić w sobie postawę sługi. Bez jej przyjęcia jednak człowiek stoi jakby
„na zewnątrz” – odrzuca zaproszenie. Automatycznie odrzuca też siłę jaką to spotkanie daje.
Może to jednak uczynić i dlatego ciągle żywe jest przesłanie, że Słowo przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby
się stali dziećmi Bożymi (J 1, 11-12).
Uznanie siebie za sługę nie jest końcem, lecz naprawdę początkiem drogi. Nie wystarczy bowiem słuchać słowa. Jezus wyraźnie to akcentował: Moją matką i moimi braćmi

są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8, 21), każdego więc, kto tych słów
moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój
zbudował na skale (…) Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można
porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku (Mt 7, 24.26) i
wreszcie Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz
ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21). Słuchanie słowa jest tylko
drogą, wprowadzanie go w życie – celem.
Często spotykamy się z zachętami, aby Pismo Święte czytać całymi rozdziałami.
Znane są różnego rodzaju tabele, dzięki którym możemy całą Biblię przeczytać w przeciągu
roku. Czy w perspektywie powyżej cytowanych słów Jezusa ma to sens? Ma! Pod warunkiem, że czytamy nie po to, aby zaspakajać swoją ciekawość, czyli aby „wiedzieć”, lecz czynimy to, aby „rozumieć” i przez to zrozumienie całości odkrywać wymowę poszczególnych
fragmentów. Jezus mówi przecież do saduceuszów: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że
nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? (Mk 12,24).
Gdy ktoś czytając Biblię ogranicza się do tego, aby „wiedzieć”, tak naprawdę redukuje ją do zamkniętego, więcej nawet, martwego dzieła. Można zachwycać się z filologicznego
punktu widzenia poszczególnymi metaforami, przypowieściami, alegoriami, opowiadaniami
znajdującymi się w Biblii nawet wówczas, gdy jest się niewierzącym. Podziw ten przypomina jednak zachwyt kogoś, komu na zajęciach w prosektorium udało się wypreparować
kawałek tkanki i odkryć jej fenomenalną budowę.
Słowo Boże jest żywe wówczas, gdy wkładając wysiłek w jego zrozumienie czynimy je aktualnym i powiązanym z naszym życiem. Czytając więc nawet większe biblijne passusy nie możemy zapominać, że słowa te stanowią list, jaki Ten, który JEST wysyła aktualnie
do tych, których kocha. Pamiętając o tym, może zdziwimy się, że samo czytanie będzie nas
zmieniało – bo przecież, kto z kim przestaje…
Celem listu, jaki Ojciec wysyła do nas jest to, abyśmy stali się do Niego podobni w
doczesności – Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48),
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36), jak również w wieczności –
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1
J 3, 2). Do tego celu nie dojdziemy jednak, gdy kontakt ze Słowem Bożym będzie bardzo
„powierzchowny”. Poznając naszą ludzką kondycję duchową, odkrywamy fakt, że jesteśmy
słabi i chorzy, więcej nawet, panuje w nas bardzo wiele letalnych dolegliwości. Bóg wysyła
lekarstwo do tych, których kocha, i Jego Słowo jest właśnie czymś takim. Nie słyszałem jednak, aby ktoś doznał uzdrowienia od samego patrzenia na lekarstwa, a tym bardzie od faktu
ich posiadania w apteczce. Mogą one stać się przyczyną wyzdrowienia, dopiero wtedy, gdy
chory je zażyje. Dlatego św. Jakub poucza:
Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić
dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go,
podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się
sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo
wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo(Jk 1, 21-25).

Przesłanie tego fragmentu jest fenomenalne. Słowo Boga ma moc zbawić dusze,
ale wówczas, gdy będzie przyjęte, rozważane i wprowadzone w czyn, tzn. zastosowane. Na
płaszczyźnie medycznej istnieje ryzyko, że źle zaaplikowane lekarstwo może nie tylko nie
pomóc, lecz wręcz przeciwnie – zaszkodzić. Podobnie rzecz ma się ze zdrowiem duchowym. Trzeba zastosować w swoim życiu to, do czego Słowo wzywa. Nie zastosuje się go
właściwie, jeżeli się go dobrze nie zrozumie. Nie zrozumie się go jednak, gdy się go dobrze
nie zobaczy. Wszystkie elementy tego wielkiego biblijnego trójskoku „ZOBACZYĆ – ZROZUMIEĆ – ZASTOSOWAĆ” muszą być ze sobą mocno powiązane, choć każdy ma swoją
specyfikę. Celem pierwszego „z” –„zobaczenia” jest to, aby studiowany fragment poznać
dogłębnie, aby niczego z niego nie uronić, ani też niczego do niego nie dołożyć z własnych
wyobrażeń. Cel drugiego „z” – „zrozumienia” sprowadza się do tego, aby odkryć przesłanie
studiowanego fragmentu (o konieczności tego odkrycia zob. 2 P 3, 15-16). Celem trzeciego
„z” – „zastosowania” jest natomiast to, aby dołożyć wszelkich starań, by słowo Boże wcielić
w życie! Pytanie nie brzmi więc: „czy wprowadzać?”, ale: „jak to zrobić?”.
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+ Za dusze w czyśdcu cierpiące
+ Teresa Nowioska - popogrzebowa
+ Wiktoria w 18 rocz. śm., Władysław i Stefan Dąbrowscy
+ ks. Tadeusz Brodzik w rocz. śm.
+ Maria i Kazimierz Gerka i ks. Alfons Górny
+ Dariusz Michalski w 7 rocz. śm.
+ Tadeusz Seliwiorstow w 4 rocz. śm.
+ Maria i Franciszek Złotopolscy
+ Władysława Rutkowska w 21 rocz. śm., Kazimierz Rutkowski, Alfons Golubski

+ Sylwester Domżalski, Genowefa Beksa
+ Jadwiga Angowska w 1 rocz. śm., Franciszek i Rajmund Angowscy, Renata,
Henryk, Piotr Nowioscy
Dziękczynna……
+ Eugeniusz Wardowski - popogrzebowa
+ Mieczysław Kędzia i Mieczysław Rosik
+ Jerzy Krajewski i zmarli z rodziny Adamiaków i Kulwickich
+ Zenon Maokowski
+ Salomea Berent w 3 rocz. śm.
+ Genowefa Piwosz i rodziców z obojga stron
+ Łukasz Kalk w dniu urodzin
REZERWACJA
+ Rodziców Chechłowskich, braci i bratowe, zmarłych z rodziny Krajewskich i
Kowalskich
O Boże błogosławieostwo, o wiarę i opiekę Matki Bożej dla Wiesława
+ Alfons Płoszyoski w 7 rocz. śm., rodziców Płoszyoskich i Jurkiewicz
+ Bolesława i Józef Zabłotni, Henryk Gołębiewski i Janina i Feliks Jarooscy
Za kapłanów
W pewnej intencji
+ Helena Guzowska w 21 rocz. śm.
+ Marianna i Jan Magalscy w rocz. śm. oraz Szymon i Kazimierz Lorenc
+ Roman Zakrzewski, zmarłych rodziców Maciejewskich i Zakrzewskich
+ Urszula Majewska w 1 rocz. śm., Mieczysław Majewski
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+ Piotr Markowski
+ Eugeniusz Badaczewski - popogrzebowa
+ Janina Sargalska w 6 rocz. śm.
+ Andrzej Późniewski
+ Zbiorowa za zmarłych
W duchu wynagrodzenia Niepok. Sercu Maryi z racji I-szej soboty m-ca
+ Balbina, Urszula, Teresa, Walerian, Korneliusz, Bonifacy Otłowicz oraz
Stanisław Brozdowski
+ Genowefa Skibioska z okazji imienin i Jan Skibioski
SUMA – za Parafian.
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O Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski dla Teresy z rodziną z racji imienin

12.15

+ Jan Sułkowski w 20 rocz. śm.

18.30

+ Maria i Feliks Łęgowscy
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11.30

O Boże błogosławieostwo i dary Ducha Świętego dla Dawida w dniu urodzin
+ Edward Brześkiewicz z okazji imienin, Władysława i Antoni Brześkiewicz,
Wacław Bednarek
+ Jan, Franciszka, Lucyna Wiśniewscy, Anastazy, Krystyna i siostra Hanna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Świętej Rodziny
29 grudnia 2013
1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. O godz. 12.15 zostanie
odprawiona uroczysta Msza św. w intencji wszystkich rodzin naszej parafii. Będzie to także spotkanie kręgów Domowego Kościoła z naszego rejonu. Serdecznie
wszystkich zapraszamy. 2. O godz. 17.15 we Farze odbędzie się spotkanie opłatkowe wszystkich grup modlitewnych naszej parafii
3. Przed naszymi kościołami zbierane są ofiary na Fundusz Obrony Życia.
4. We wtorek 31. grudnia w ostatni dzień roku kalendarzowego 2013 – dzień św.
Sylwestra – zostanie odprawione nabożeństwo dziękczynno-błagalne połączone ze
Mszą św. o godz. 17.00 Podziękujemy Panu Bogu za miniony rok, spotkanych ludzi, za dobro, które w tym czasie doświadczyliśmy. Przeprosimy za grzechy i niewierności. Poprosimy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, miasta, parafii, dla
naszych rodzin i dla każdego z nas. Odśpiewamy uroczyste „Te Deum”. Serdecznie
na to nabożeństwo wszystkich zapraszamy. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.30.
5. W środę 1. stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, święto nakazane.
Z Maryją wkraczamy w Nowy Rok Pański 2014. Jest to także Światowy Dzień Pokoju,
o który będziemy się szczególnie modlić.
6. W Nowy Rok nie będzie Mszy św. o godz. 6.30. Pozostałe Msze św. według
porządku niedzielnego.
7. Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Teresę Nowińską, l. 78 i Eugeniusza Badaczewskiego, l. 77. „Wieczny odpoczynek…”.
8. Rozpoczęliśmy odwiedziny duszpasterskie czyli tradycyjną kolędę. Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy od godz. 15.30, w soboty i niedziele od godz. 14.30. Ofiary złożone z okazji kolęd zostaną przeznaczone
na konserwację i renowację ołtarza MBNP. Oto najbliższy porządek kolęd:
PLAN KOLĘD W DODATKU.

