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Być zdrowym, być szczęśliwym, być zamożnym,
być znanym, być zbawionym – na czym mi najbardziej zależy? Pytanie o zbawienie, które ktoś postawił Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii jest pytaniem
o wszystko. Bo można mieć w życiu wszystko, ale
jak się straci zbawienie, to cóż pozostanie? – jedynie wieczny płacz i zgrzytanie zębów… Może na
co dzień trudno nam myśleć o zbawieniu, o tym,
co będzie z nami po śmierci. Tyle przecież na ziemi różnych trudnych spraw, tyle nierozwiązanych problemów, tyle troski o najbliższe dni, o to
jak przeżyć, co zrobić, by nie brakło pieniędzy, by
w pracy się utrzymać, by nic złego nam się nie
przydarzyło, by w rodzinie znów wszystko dobrze
się poukładało. Jak tu w tym wszystkim myśleć
o zbawieniu? Kiedy Jezus mówi o zbawieniu, to nie
wymaga byśmy zostawili na boku nasze ziemskie,
życiowe sprawy, byśmy wzrok oderwali od życia i patrzyli tylko w górę. Nie! Jezus chce byśmy
Go zaprosili do tego, co przeżywamy, do naszych
ziemskich spraw. Byśmy uwierzyli, że On już teraz
chce do nas przyjść, chce wejść w nasze „ziemskie
drzwi” ze swoim ZBAWIENIEM. Nim my dojdziemy do nieba, On pierwszy chce u nas zamieszkać,
chce pierwszy przekroczyć próg naszego serca
i w nim uczynić niebo. Tylko czy w moim sercu
znajdzie się miejsce dla Niego, czy nie jest w nim
już zbyt ciasno od innych spraw tego świata? Bywa
tak czasem u ludzi, że na wszystko jest w sercu
miejsce, a najmniej jest go dla Boga. Trudno się wtedy przecisnąć, by dobro w nas zwyciężyło, by złość
zastąpić przebaczeniem, by zamiast krytykować
i osądzać ludzi, pomyśleć, co by dla nich zrobić, by
zamiast czekać aż ktoś się zmieni, samemu zacząć
się nawracać. A to jest właśnie Boża droga czynienia zbawienia już na ziemi i droga prowadząca do
nieba.

EWANGELIA Łk 13, 22-30

KRÓLESTWO BOŻE DOSTĘPNE
DLA WSZYSTKICH NARODÓW
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,
wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem,
skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy
i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode
Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!”
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama,
Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym,
a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi,
którzy będą ostatnimi».
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
22.08.
„Miłość to najpiękniejsze uczucie, jakie
Pan zaszczepił w
ludzkich duszach.”
św. Joanna Beretta
Molla
23.08.
„Im bardziej ktoś
wnika w słowa Pisma Świętego, tym
głębsze zdobywa z
nich zrozumienie, tak
jak ziemia, która im
lepiej jest uprawiana,
tym obfitsze przynosi
owoce.”
św. Izydor z Sewilli

26.08.
„Trzymając się Maryi,
zbłądzić nie mogę.”
św. Urszula Ledóchowska
27.08.
„Z zapałem pracuje
ten, kto pracuje dla
osoby umiłowanej.”
bł. Elżbieta od Trójcy
Przenajświętszej

28.08.
„Człowieka ocenić nie
można według tego,
co on wie, lecz według tego, co kocha.
Tylko miłość go przemienia w to, czym on
24.08.
jest; dobra czyni go
„Pokładanie nadziei w dobrym, a zła złym.”
Bogu oznacza dąże- św. Augustyn
nie do Niego z dobrymi uczynkami.”
św. Albert Wielki
25.08.
„Dobre imię szkoły
zależy od dobrych
nauczycieli.”
św. Józef Kalasanty
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PIERWSZE CZYTANIE Iz 66, 18-21
Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan:
«Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak
i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud,
Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały
o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako
dar dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na wozach,
w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę
w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę
pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także
wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów» – mówi Pan.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.
albo: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE Hbr 12, 5-7. 11-13
Kogo Bóg miłuje, tego karci

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was
jako do synów: «Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj
na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje». Trwajcie
w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem
syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy
go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie
opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto
chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 14, 6

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: 2 Tes 1, 1-5.11-12; Mt 23, 13-22
Wtorek: 2 Tes 2, 1-3. 14-17; Mt 23, 23-26
Środa: Ap 21, 9-14; J 1, 45-51
Czwartek: 1 Kor 1, 1-9; Mt 24, 42-51
Piątek: Prz 8, 22-35; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11
Sobota: 1 Kor 1, 26-31; Mt 25, 14-30
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Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Symbolika w ikonografii chrześcijańskiej cz.2
W przeważającej większości przedstawianych wizerunków Matki Bożej na jej rękach widzimy Dzieciątko Jezus. Tylko w niewielu Matka Boża jest sama ( np. Matka Boża Ostrobramska). Ale baczny obserwator na obrazach widzi, obok ich sylwetek, wiele elementów. Okazuje się że każdy z nich ma symboliczne znaczenie. Najczęstszymi są elementy kwiatowe.
Na różnych etapach historii i w różnych religiach kwiaty zawsze były symbolem piękna,
promieniujące radością i odwiecznie towarzyszące budzącej się wiosną do życia naturze.
W Ewangelii Chrystus sam nawołuje do podziwiania kwiatów: „Przypatrzcie się liliom na
polu jak rosną (...) nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna
z nich”.(Mt 6,28). Alegoria upiększona we wzory kwiatów jest najpewniej zwiastunem tego
co nadejdzie przez przyjście Chrystusa na ziemię, nadejście wiosny zbawienia i odkupienia
narodu ufającego Panu. Bardzo często przedstawianym na obrazach kwiatem jest RÓŻA.
Maryja właśnie jest Różą wyrastającą pośród cierni grzechu, cierpienia i bólu. Maryja to rosa
sine spina - róża bez kolców, wolna od
grzechu pierworodnego. Róża jest symbolem miłości, męczeństwa i śmierci.
Według przyjętej symboliki, czerwona
jest wyobrażeniem przelanej na krzyżu
krwi Chrystusa.
Z kolei biała róża jest symbolem cnót
Matki Bożej: czystości, pobożności
i dziewictwa. Różą jest także Chrystus.
Przedstawiane w sztuce pięć płatków
symbolizuje pięć ran, a złote pręciki kwiatu przywodzą na myśl złoto Jego Bóstwa.
Niekiedy w dłoniach Dzieciątka widoczna jest trzymana gruszka. Symbolizuje
ona moment wcielenia, rozkwitania
Róży - Chrystusa na różanym krzewie
jakim jest Maryja. Natomiast złota róża
, jako szczególny dar, służy do zdobienia
Madonna z różą
wizerunków Matki Bożej, a także przyznawana jest najczęściej osobom zasłużonym dla Kościoła.
LILIA - jest bardzo często wykorzystywana do zdobienia szat Maryi, ale jej motyw również
widoczny jest w tle wielu wizerunków, również motywem lilii zdobione są ściany wielu
kościołów. Od zarania dziejów podobnie jak róża była i jest symbolem czystości, dziewictwa
i niewinności. Przy zwiastowaniu Archanioł Gabriel przedstawiony został z lilią w ręku.
MALWA - ludowa nazwa tego kwiatu brzmi „płaszcz lub sukienka Najświętszej Maryi
Panny”. Symbolizuje miłosierdzie i przebaczenie uzyskane za pośrednictwem Matki Bożej.
IRYS - swoim kształtem przypomina miecz, w związku z czym kwiaty te symbolizują
smutek i boleść Matki Bożej. Kwiat ten jest także symbolem przymierza zawartego między
Bogiem, a wiernym Mu ludem, przez mękę i śmierć Pana Jezusa.
JASNOTA - kwiat symbolizuje szczególną opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej podczas
ciąży i połogu. Jego tradycyjna angielska nazwa brzmi: Madonna’s Milk - Mleko Madonny
PIWONIA - „róża bez kolców” poświęcona Matce Bożej jest symbolem wstydu i czystości.
W kulturze ludowej o dziewczynie oblanej rumieńcem wstydu mówi się często „zapłoniona
jak piwonia”.
Przetacznik ożankowy
PRZETACZNIK OŻANKOWY - kwiat bardzo popularny na polskich łąkach jest symbo-

lem kobiecej wierności. Kolor tego kwiatu jest symbolem błękitnej szaty Bożej Rodzicielki.
Jego angielska nazwa „Lady’s Faith” oznacza w języku polskim Wiarę Najświętszej Maryi
Panny.
KONWALIA - kwiat występujący tylko w kolorze białym, przez co wraz ze swoim
charakterystycznym i niezwykle intensywnym zapachem stał się symbolem niewinności
i czystości Matki Bożej. Utożsamiany jest również z symbolem zbawienia i czystej miłości,
a jako „lilia dolin” odnosi się do Chrystusa.
POZIOMKA - symbol ludzi prawych, rozpoznawanych po owocach ich czynów. Poziomka jednocześnie kwitnie i owocuje, przez co odnosi się do Matki Bożej utożsamiając nie tylko
jej niewinność, a także wydanie przez Nią na świat owocu żywota - Chrystusa.
FIOŁEK - tak zwana roślina mistyczna. jego zapach i fioletowa barwa zrobiły go symbolem
pokory i pokuty - symbolami cnót Matki Bożej.
GOŹDZIK - emblemat czystej miłości.
Kwiat występujący
często jako atrybut
Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Jego różowy
kolor stał się symbolem małżeństwa
i zaręczyn. Etymologia niegdyś stosowanego nazewnictwa
„gwoździki” odnosi
się także do narzędzi
Męki Pańskiej.
FIGA - wprawdzie nie
jest przedstawiana jako
kwiat, ale jest rośliną
symbolizującą grzech
Madonna i Dzieciątko z gruszką
Jej liMadonna pierworodny.
z różą
śćmi pierwsi rodzice okryli swój wstyd i nagość. Niektórzy egzegeci w drzewie figowym
widzieli drzewo wiadomości dobrego i złego. „Drzewo figowe wydało zalążki owoców”. Interpretacja Pieśni nad Pieśniami w fidze widzi
Maryję, która porodziła Chrystusa. Obraz
drzewa w Pieśni nad Pieśniami przywołuje
obraz zamkniętego ogrodu wskazując na Maryję i Kościół: „Ogrodem zamkniętym jesteś
siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym (PnP 4,12).
W owym ogrodzie wyraźnie widać kwiaty
występujące jako symbol czystości i dziewictwa Matki Bożej.
Na podstawie Arno Giese opracowała
Ewa Wika
				
Przetacznik ożankowy
				

IKONOGRAFIA

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

3

Ogłoszenia
duszpasterskie
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
21.08.2022 r.

Hasło roku duszpasterskiego

W wakacje nie ma Mszy św. o 12.30.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- w środę św. Bartłomieja Apostoła
- w piątek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. Msze św. jak w dzień powszedni. Tego
dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Biuro parafialne czynne: w środy w godz. od 9.00-11.00
i we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00. Ks. Proboszcz
w sierpniu nieobecny w biurze
Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.
W najbliższych tygodniach rozpoczynają się doroczne Odpusty w Górce Duchownej, Szamotułach, Tulcach, Lubaszu i Smolicach. Programy wywieszone w gablocie.

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

PROGRAM PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI
ŚLADAMI PAPIEŻA JANA PAWŁA II
w 25 – ROCZNICĘ POBYTU W POLSCE
22.09 -25.09.2022 r.
22.09.2022 r. (czwartek)
Godz. 05.30 – zbiórka uczestników przy kościele.
Przejazd do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w pobliżu Krupówek.
23.09.2022 r. (piątek)
Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Spacer po zimowej stolicy Polski, pod Gubałówkę. Po
zakwaterowaniu i obiadokolacji czas wolny na spacer po Krupówkach.
24.09.2022 r. (sobota)
Śniadanie. Przejazd do krakowskich Łagiewnik i pod Wawel. Po obiadokolacji czas na samodzielne chłonięcie niezwykłej atmosfery Krakowa.
25.09.2022 r. (niedziela)
Śniadanie. Przejazd na Skałkę – Panteon Narodowy. Spacer po Kazimierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej. Powrót do Poznania. Na trasie
obiad. Zakończenie pielgrzymki około godz. 22.00
Świadczenia:
wygodny autokar, 2 noclegi ze śniadaniami w Zakopanem, 1 nocleg
ze śniadaniem w Krakowie, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie NW,
3 obiadokolacje i 1 obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie
* Uczestnicy opłacają we własnym zakresie bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz przejazdy kolejkami linowymi (około 150 zł /os.)
Koszt: 950 zł /os.
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Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU
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