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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgiczny
E W A N G E L I A :  Łk 12, 32-48 

X I X   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A
08 sierpnia 2010 NIEDZIELA
Imieniny: Dominika, Cyriaka, 
Emiliana 
Mdr 18, 6-9
PSALM 33
Hbr 11, 1-2,8-19 (Hbr 11, 1-2. 8-12)
EWANGELIA: Łk 12, 32-48 (Łk 12, 35-40)

09 sierpnia  2010 PONIEDZIAŁEK
Św. Teresy Benedykty od Krzyża 
(Edyty Stein)
Imieniny: Ronalda, Romualda, Edyty
Oz 2, 16b. 17b. 21-22
PSALM 45
EWANGELIA: Mt 25, 1-13 (Mt 16, 24-27)

10 sierpnia  2010 WTOREK
Św. Wawrzyńca, diakona i 
męczennika
Imieniny: Wawrzyńca, Borysa
Mdr 3, 1-9 (2Kor 9, 6-10)
PSALM 112
EWANGELIA: J 12, 24-26 

11 sierpnia  2010 Środa
Św. Klary
Imieniny: Klary, Zuzanny, Ligii
Ez 9, 1-7; 10, 18-22
PSALM 113
EWANGELIA: Mt 18, 15-20 

12 sierpnia 2010 CZWARTEK
Imieniny: Lecha, Klary, Hilarii 
Ez 12, 1-12
PSALM 78
EWANGELIA: Mt 18, 21-19,1 

13 sierpnia 2010 Piątek
Imieniny: Diany, Hipolita, Sewery 
Ez 16, 59-63
PSALM Iz 12
EWANGELIA: Mt 19, 3-12

14 sierpnia  2010 Sobota
Św. Maksymiliana Marii Kolbego
Imieniny:  Maksymilana, Alfreda
Ez 18, 1-10. 13b. 30-32
PSALM 51
EWANGELIA: Mt 19, 13-15 

„ Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie”

I dobrze, że przyjdzie. Wszyscy na Niego czekamy, tylko musi zastać 
nas czuwających. Nie znamy godziny przyjścia i to jest problem. Ale rozwiązanie 
jest proste. Mamy tak żyć, aby godzina przyjścia Syna Człowieczego nie była 
dla nas zaskoczeniem. Modlimy się: „przyjdź Klórestwo Twoje”. Ono przyjdzie. 
Tylko czy będziemy mieli w nim udział? „Szczęśliwi, których Pan zastanie 
czuwających.”

INFORMACJE
1. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie nabożeństwa o godz. 1700. Natomiast 

zgromadzimy się tu w świątyni po Mszy Świętej o godz. 2000. Będziemy 
jak każdego dnia podczas pielgrzymki trwać na modlitwie w intencji 
pielgrzymów.

2. Przypominamy, że od 6 do 15 sierpnia, zwyczajem lat ubiegłych, 
codziennie gromadzimy się na nabożeństwie Maryjnym, by łączyć się 
z Pielgrzymami podążającymi do tronu naszej Matki i Królowej na 
Jasnej Górze. Początek nabożeństwa o godz. 2030, zakończenie Apelem 
Jasnogórskim.

3. Składamy wyrazy wdzięczności za złożone w ubiegłą niedzielę 
indywidualne ofiary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.

4. W piątek 13 sierpnia, Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, starszych i 
samotnych. Jak zawsze od godz. 830, Różaniec i okazja do spowiedzi. 
O godz. 900 Msza Święta i nabożeństwo. Po południu, Nabożeństwo 
Fatimskie dla wszystkich: dorosłych, młodzieży i dzieci. Odczytanie intencji 
o godz. 1730, następnie Msza Święta, a po niej procesja fatimska ze 
Statuą Matki Najświętszej, Różaniec Święty; naszą modlitwę zakończymy 
Apelem Jasnogórskim. Tego dnia wyjątkowo nie będzie nabożeństwa 
o godz.2030, naszą modlitwę za pielgrzymów będziemy zanosić podczas 
nabożeństwa fatimskiego. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W przyszłą niedzielę, 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny na Mszę Świętą o godz. 2000 zapraszamy 
wszystkich pielgrzymów. Będziemy wspólnie dziękować za dar XXXII 
Pielgrzymki na Jasną Górę, po Mszy Świętej ostatni apel Maryjny.
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„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty 

powstrzymać się od udziału w zabawach.”
Kodeks prawa kanonicznego z 1983r postanawia „Wszyscy wierni, każdy na swój sposób obowiązani 

są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie
 pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się 
w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia 
siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachować post 
i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów” (kan. 1249)

Przyznam, iż podoba mi się wyjaśnienie tego kanonu. Wskazuje na siłę modlitwy oraz innych 
działań wspólnotowych. Katolik nie jest sam, zawsze może polegać na współbraciach w wierze. 
Wydaje mi się, iż wobec takiej argumentacji trudno buntować się przeciwko nakazom tego 
przykazania.

Tym bardziej iż kolejny kanon mówi, „ W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są 
poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu”(kan. 1250)

Owe „wszystkie piątki” wywołały oburzenie, bowiem łatwiej jest skoncentrować się na 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych niż na poświęcaniu innego aspektu z życia. Wszak 
rozpoczyna się weekend a to niesie niejednokrotnie różne sytuacje związane choćby z rozrywką, 
tańcem, itp.

Obecnie wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (1249 – 1253) rozróżnia się post ilościowy i jakościowy 
(wstrzemięźliwość). Post ilościowy polega na spożyciu do syta jednego posiłku w ciągu dnia (dwa 
pozostałe mają być lekkie). Post jakościowy zabrania jedzenia pokarmów mięsnych. W każdy piątek, 
jeśli nie wypada wtedy uroczystość kościelna, trzeba zachować post jakościowy. Natomiast w Środę 
Popielcową i Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość i post ilościowy.

Post powinien mieć odniesienie do Jezusa i Jego cierpienia. Nie wolno koncentrować się jedynie 
na posiłkach. Można unikać wszystkiego co dobre i smaczne, i wcale nie pościć. Jeżeli uświadomimy 
sobie jak wielką ofiarę złożył z Siebie Jezus Chrystus, który wyrzekł się Swego życia, by nas życiem 
obdarzyć; jeżeli wyobrazimy sobie ogrom Jego cierpienia i wyrzeczeń (zrezygnował ze Swej dobrze 
zapowiadającej się życiowej kariery i zrobił to dla mnie), zatem jeżeli pragnę odpowiedzieć moją 
miłością na Jego miłość, (to stanowi główną motywację wyrzeczeń) wtedy dopiero zaczyna się mój 
post.

Następna trudność w interpretacji czwartego przykazania kościelnego może wynikać z określenia 
„udział w zabawach”. Kiedyś dodawano „hucznych”, więc od razu zawężał się ich zakres. A tym 
samym łatwiej można było przestrzegać tego nakazu. Jednak sądzę, że wcale nie chodzi tu o liczbę 
decybeli, czy bawiących się osób, ale raczej należy je rozpatrywać pod kątem rozumienia istoty 
pokuty chrześcijańskiej. Zastanówmy się, czy podejmujemy działania, które: zbliżają nas do Boga, 
odbudowują miłość zniszczoną przez grzech, umacniają wiarę, ożywiają miłość bliźniego przez dzieła 
miłosierdzia. Chrześcijańska pokuta nie powinna wynikać z lęku przed karą Boga, raczej z chęci 
wkroczenia na drogę do świętości. Staje się ona, przy takim jej rozumieniu, wartościowym 
i twórczym bodźcem, który uzdalnia człowieka do przekraczania swoich możliwości, poszukiwania 
wolności wewnętrznej w oparciu o inicjatywę Jezusa.
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