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REFLEKSJA
„Niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie ma względu na
osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i
bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato
przyodzianego i powiecie: „Ty usiądź na zaszczytnym miejscu”, do ubogiego zaś powiecie: „Stań
sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie
się sędziami przewrotnymi?”.
Już Stary Testament malował Boga jako tego, który nie jest stronniczy. Ta Boża cecha była
wymagana absolutnie zwłaszcza od sędziów: „Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych
wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla
bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego” (Kpł

19,15). O Bożej niestronniczości

przypomina w Nowym Testamencie św. Paweł: „U Boga nie ma względu na osobę” (Rz 2,11); „W
niebie jest Pan (…) a u Niego nie ma względu na osoby” (Ef 6,9); „Kto popełnia bezprawie,
poniesie skutki popełnionego bezprawia; a [u Niego] nie ma względu na osoby” (Kol 3,25).
Natomiast św. Jakub zwraca uwagę na konieczność naśladowania tej Boskiej cechy w Kościele:
„Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu
na osoby” (Jk 2,1); „Jeżeli kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi
was jako przestępców” (Jk 2,9). Warto przeczytać cały początek drugiego rozdziału Listu do
Jakuba, który mówi o pokusie lepszego traktowania bogatych niż biednych, chociażby dlatego,
by sobie uświadomić, czy naprawdę wiele zmieniło się w tej sprawie w Kościele.
O Bogu, który nie jest stronniczy, mówiła ponadto literatura judaistyczna: „Pan jest
sprawiedliwy, sądy Jego są prawdziwe, u Niego nie ma stronniczości (Testament Hioba 43,13).
Podobne myśli możemy także znaleźć w pismach wczesnochrześcijańskich. Na przykład św.
Polikarp wzywał prezbiterów, by unikali „wszelkiego gniewu, stronniczości i niesprawiedliwego
sądu” (List do Filipian 6,1).
Święty Piotr w domu poganina Korneliusza przekonał się – dosłownie „uchwycił”, „załapał” –
że Bóg nie ma względu na osoby. Bóg – jak prawdziwy tata – nie traktuje jednego dziecka lepiej
od drugiego. Ktoś, kto sądzi wedle pozorów i dzieli ludzi na lepszych i gorszych, nie tylko nie
załapał, o co chodzi Bogu, ale i sam okazuje się nie być prawdziwym ojcem.
Ks. Wojciech Węgrzyniak
/za: www.diecezja.opole.pl/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDON I
NIEDZIELA – 9 września 2018 r.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
830
1000

Msza Św.: Intencja P. BURKHOFF
Msza Św.: Intencja P. GALLI

1500

Nieszpory niedzielne

PONIEDZIAŁEK – 10 września 2018 r.
30

18
1830

Spotkanie dla uczniów 3 klas Gimnazjum /salka na plebanii/
Różaniec fatimski

1900

Msza Św.: Intencja P. SZYKOWSKI
WTOREK – 11 września 2018 r.

1830
1830

Spotkanie dla uczniów 7 klas Szkoły Podstawowej /salka na plebanii/
Różaniec fatimski

1900

Msza Św. szkolna: INTENCJA WOLNA
ŚRODA – 12 września 2018 r.
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

1830
1830

Spotkanie dla uczniów 8 klas Szkoły Podstawowej /salka na plebanii/
Różaniec fatimski

1900

Msza Św.: Intencja P. CYCOŃ Kr.
CZWARTEK – 13 września 2018 r.
Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

1830
1830

Spotkanie dla rodziców dzieci I Komunijnych /kościół parafialny/
Różaniec fatimski

1900

Msza Św.: INTENCJA FATIMSKA /błogosławieństwo lourdzkie/
PIĄTEK – 14 września 2018 r.
Ś WIĘTO P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO

1630

Odwiedziny chorych

1900

Msza Św.: Intencja P. RUDEK
SOBOTA – 15 września 2018 r.
Wspomnienie NMP Bolesnej

630

Modlitwa różańcowa

700

Msza Św.: INTENCJA WOLNA
NIEDZIELA – 16 września 2018 r.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
830
1000

Msza Św.: W intencji Edyty z okazji urodzin
Msza Św.: Intencja P. KOCUR /spotkanie w sprawie dożynek/
Nie będzie nabożeństwa

OGŁOSZENIA
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 Dziś XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Msze Święte o godz. 830 i 1000. O godz. 1500

zapraszam na nieszpory niedzielne.


Od jutra do czwartku przed Mszami Świętymi Różaniec Fatimski.



W poniedziałek (10.09) O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów
3 klas Gimnazjum.



We wtorek (11.09) O godz. 1900 Msza Święta szkolna. Zapraszam dzieci
i młodzież. O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów 7 klas Szkoły
Podstawowej



W środę (12.09) Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. O godz. 1830
w salce na plebanii spotkanie dla uczniów 8 klas Szkoły Podstawowej.



W czwartek (13.09) Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i Dzień Fatimski
w naszej wspólnocie. O godz. 1900 Msza Święta w Intencji Fatimskiej.
Na zakończenie błogosławieństwo lourdzkie. O godz. 1830 w kościele parafialnym
spotkanie dla rodziców dzieci I-komunijnych.



W piątek (14.09) ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. Od godz. 1630 odwiedziny
chorych w naszej wspólnocie /zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie/



W sobotę (15.09) Wspomnienie NMP Bolesnej. O godz. 630 Modlitwa różańcowa
i o godz. 700 Msza Święta.



W przyszłą niedzielę (16.09) XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA. Msze Święte o godz. 830
i 1000. Po Mszy Św. o 1000 spotkanie w sprawie dożynek. Nie będzie nabożeństwa.



Dożynki w naszej wspólnocie odbędą się 23 września.



Polecam: Gość Niedzielny i Głos Miedoni.

„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz pracę na rzecz Domu Formacyjnego
i Wspólnoty!
Życzę wszystkim wiele łask Bożych w nowym, rozpoczynającym się tygodniu.
Wasz - ks. Łukasz Szablicki

