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ROK B

Czytanie z Księgi Liczb
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął
z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch,
wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się
to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden
nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił
duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli
do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie pro-

rockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi:
«Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej
był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł:
«Mojżeszu, panie mój, zabroń im». Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud
Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha».
(Lb 11, 25-29).

Psalm responsoryjny (Ps. 19(18), 8 i 10. 12-14).
Nakazy Pana są radością serca.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne,
uczy prostaczka mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Nakazy Pana są radością serca.
Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.

Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.
Nakazy Pana są radością serca.
Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku.
Nakazy Pana są radością serca.

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła
Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na
utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby
ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto

woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana
Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście
i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.
(Jk 5, 1-6).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii wg św. Marka
Jan powiedział do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy
kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził
z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu,
bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł
zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych
małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać
kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli

twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij
ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia
wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła
w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie
powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem
oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie
umiera i ogień nie gaśnie».
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48).
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„KTÓŻ JAK BÓG!”
Na obrazach i rzeźbach artyści przedstawiają go
zwykle jako młodego, rosłego mężczyznę, wojownika
odzianego w zbroję. Na ikonach ma zwykle tunikę
i paliusz, czasami szatę władcy z opaską lub diademem okalającym włosy. Skrzydła malują mu białe,
błękitne lub utkane z pawich piór. Jego atrybutami
są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz i tarcza z napisem Quis ut Deus.
Św. Michał, najpotężniejszy z Aniołów, Książę
wojska niebieskiego i Wódz anielskich zastępów, pochodzi z chóru Archaniołów, ósmego, a więc przedostatniego w hierarchii. Swoje niezwykłe wywyższenie ponad wszystkie anielskie chóry zawdzięcza paradoksalnie swojej... małości. Gdy
szatan sprzeniewierzył się Bogu
i okazał nieposłuszeństwo Jego
świętej woli, to właśnie św. Michał
miał zareagować jako pierwszy
i z okrzykiem: „Któż jak Bóg!” stanąć po stronie Stwórcy, godząc się
na Jego wolę. I to właśnie znaczy
dosłownie imię św. Michała: Któż
jak Bóg.
Błogosławiony ks. Bronisław
Markiewicz w jednym ze swych
listów pisał, że św. Michał Archanioł jest wzorem „pokory, czystości i gorliwości o chwałę Bożą
i zbawienie dusz”. A św. s. Faustyna w swoim „Dzienniczku” zanotowała: „Wielką cześć mam dla
świętego Michała Archanioła,
on nie miał przykładu w pełnieniu
woli Bożej, a jednak spełnił wiernie życzenia Boże” (Dz. 667). Wyznam, że i ja również św. Michała
za to samo podziwiam. Nie wiem
jak to możliwe, że ten skromny, mały Anioł z drugiego od końca chóru odważył się na coś takiego i to
przed wszystkimi chórami anielskimi, wobec całego
wielkiego nieba! Ale myślę, że św. Michał zrobił to
z wielkiej miłości. Myślę, że ten mały Archanioł kochał Boga tak bardzo, że po prostu nie był w stanie
znieść tego, że ktoś Go znieważa i zdradza. A Bóg,
który jest samą Miłością, odpowiedział na tę prostą,
wzruszającą, wierną miłość swojego małego Anioła –
i uczynił go Aniołem największym i wyniósł go ponad
wszystkie inne niebieskie duchy, dając mu władzę
poskromienia całego piekła. To, czym św. Michał Archanioł zwycięża w naszym życiu szatana, to jego posłuszeństwo, służba i pokora. Żyć tak, jak św. Michał
Archanioł, Książę Aniołów, to znaczy w pierwszej kolejności SŁUŻYĆ. Bunt i sprzeniewierzenie się szatana i jego aniołów dotyczył właśnie kwestii pokornej
służby. Służba Bogu i bliźniemu poprzez pełnienie
woli Bożej jest bowiem najpełniejszą i najdoskonal-

szą formą uwielbienia Boga, obecnego tak w wieczności, jak i w każdym żyjącym na ziemi człowieku.
Aniołowie są powołani do służby Bogu, którego
uznają za Pana oraz – w pewnych konkretnych sytuacjach – również do służby ludziom wtedy, kiedy taka jest wola Boża. To wstrząsające, że duchy anielskie, istoty tak przewyższające nas we wszystkim,
są posyłane do nas jako do ukochanych dzieci Bożych, aby nam pomagać i usługiwać, ochraniać nas
i prowadzić do Ojca przez Syna w Duchu Świętym.
To zdumiewające, ale bibliści i znawcy języka
hebrajskiego podają, że imię Michael można przetłumaczyć dodatkowo w jeszcze jeden sposób: podobny
do Boga, taki jak Bóg. Czy to możliwe, żeby w tamtym okrzyku
Anioła Stwórca mógł zobaczyć odbicie samego siebie? Myślę, że tak.
Wszystkie te cechy, które ujawnił
w swej postawie św. Michał – posłuszeństwo w wypełnianiu woli
Bożej, duch służby Bogu i ludziom
oraz pokora godzenia się na samego siebie w miłości i prawdzie –
zrealizowały się w sposób doskonały i pełny we Wcielonym Synu
Bożym Jezusie Chrystusie i Jego
Niepokalanej Matce. Właśnie tych
dwoje najdoskonalszych Ludzi,
Nowy Adam i Nowa Ewa, Maryja
i Jezus, daje najpełniejsze świadectwo tego, jak należy służyć.
To właśnie Oni, Król świata i Królowa nieba i ziemi, są prawdziwymi Mistrzami w służeniu Bogu
i bliźnim. Pokorna Służebnica Pana łamie strzały nieprzyjaciela dokładnie w tej chwili, kiedy mówi:
„Oto Ja, Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego”. A w Jej Boskim Synu Bóg zostaje
uwielbiony w momencie Jego wywyższenia nie gdzie
indziej, jak tylko na drzewie hańby, chwała Boża objawia się w pokorze służenia ludziom, Bóg wszechmocny to Bóg pochylający się aż do samej ziemi nad
człowiekiem – po to, aby obmyć mu stopy. Chrystus
króluje najpełniej w tym, co jest ciche, pokorne i małe. Błogosławiona Matka Teresy z Kalkuty, będąc
osobą bardzo popularną już za życia, siłą rzeczy narażona była na pokusę samozachwytu i pychy. Kiedy
któregoś dnia pewien dziennikarz zapytał ją, jak sobie z tym radzi, odparła krótko: „Czyszczę toalety
w klasztorze”. A była już wtedy przeoryszą.
Mówi się, że szatan nie miał sobie równego
wśród stworzeń, że był odbiciem blasku Najwyższego. Może nie chciał służyć Wcielonemu Bogu właśnie
dlatego, że czuł się tak doskonały...? Ale przecież
to nie doskonałość jest synonimem świętości,
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lecz Miłość. Ta Miłość, którą jest Bóg. Bo nie tak patrzy Bóg, jak patrzy człowiek. Pisałam ten artykuł
w nocy, bo uwikłana w obowiązki zawodowe i rodzinne, w dzień po prostu nie miałam kiedy. Byłam sama,
bo mąż ostatnio pracuje na nocną zmianę po kilkanaście godzin na dobę. Siedziałam na łóżku razem
z naszymi dwoma kotami, w pustym mieszkaniu,
które chociaż ma tylko 36 metrów kwadratowych,
to kiedy męża nie ma, zawsze robi się dziwnie za duże. Za oknem szalała burza, a ja przy małej nocnej
lampce, parę godzin po północy walczyłam z sennością i zwykłym, ludzkim zmęczeniem mojego słabego
ciała. W pewnym momencie przeszła mi przez głowę
skierowana do mojego Anioła Stróża pełna wyrzutu
myśl, że Aniołom jest łatwiej, bo nie mają ziemskiego, niedoskonałego, skażonego skutkami grzechu
ciała, które się męczy, uszkadza i psuje. Czy nie łatwiej toczyć walkę, jeśli ochoczemu duchowi nie stoi
na przeszkodzie słabość ciała? „Ty nie masz ciała,
które się męczy, które potrzebuje pokarmu i snu, tobie oczy się nie zamykają, a umysł nie ciąży o czwartej nad ranem – tłumaczyłam mojemu Aniołowi
z łagodną, trochę bezradną rezygnacją. – Wam jest
łatwiej, ale jak JA mam naśladować w pokorze i posłuszeństwie św. Michała albo i ciebie, kiedy mam
tyle słabości, niedoskonałości i wad...? Jednej nocy
bez snu wytrzymać nie mogę w jakiej takiej przytomności umysłu, cóż dopiero mówić o poważnej walce
duchowej!”. I wtedy skądś nagle przypomniały
mi się słowa przeczytane kiedyś w „Dzienniczku”
św. s. Faustyny: „O Jezu mój, Ty nie nagradzasz
za pomyślność czynu, ale za szczerą wolę i trud
podjęty; dlatego jestem zupełnie spokojna, chociażby były wszystkie poczynania i wysiłki moje zniweczone albo nigdy nie urzeczywistnione. Jeżeli zrobię
wszystko, co jest w mej mocy, reszta nie do mnie
należy i dlatego największe burze nie zamącają głębi spokoju” (Dz. 952). Bóg patrzy na intencję serca.
A to, co małe w oczach ludzkich, wielkim jest
w oczach Tego, który „strąca władców z tronu,
a wywyższa pokornych” – jak śpiewa Ta, w której
łaska osiągnęła pełnię. Tamtej nocy przypomnieli mi
o tym Aniołowie Boży. I z pewnością to oni pomogli
mi napisać ten tekst – bo oto nagle przestało mi się
chcieć spać, a oczy same otworzyły się szerzej. A burza za oknem przyniosła deszcz wielkich łask.
Św. Piotr pisze w pierwszym ze swoich Listów:
„Jeżeli kto pełni posługę, niech czyni to mocą, której
Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg
przez Jezusa Chrystusa”. Walka z szatanem jest ponad ludzkie siły. Trzeba powiedzieć to sobie jasno:

ani ja, ani ty w starciu z szatanem nie mamy najmniejszych szans. Wszystko, cokolwiek robimy, robimy to TYLKO I WYŁĄCZNIE mocą Jezusa Chrystusa. Ale Bóg, który daje łaskę wiary, zawsze daje też
łaskę siły wytrwania w wierze. Gdyby było inaczej,
żaden z męczenników, nawet najświętszy, nie byłby
w stanie pozostać wiernym. Zdani na własne ludzkie
siły, bez działania Ducha Świętego, prędzej czy później wyparlibyśmy się Jezusa wszyscy, bo przecież
każdy człowiek ma górną granicę swojej ludzkiej wytrzymałości i odporności na cierpienie. Wszelkie
ludzkie działania opierają się na ciągłym podejmowaniu decyzji – począwszy od tamtej pierwszej decyzji w raju. Podjęta przez pierwszych rodziców decyzja
o złamaniu posłuszeństwa Bogu była decyzją złą –
ale była to pierwsza podjęta samodzielnie przez człowieka decyzja. Kuszenie Adama i Ewy przez szatana
w raju polegało na uświadomieniu im, że jako ludzie
mają wolną wolę, a to znaczy: zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, niezależnie od woli
Boga. Bóg uszanował decyzję swych dzieci, ale ukazał
im też jej konsekwencje – to, czego już szatan nie
dodał: skoro raz podjęliście samodzielną decyzję,
kierując się wolą własną, nie Bożą, od teraz będziecie
musieli już zawsze dokonywać wyboru. To właśnie
oznacza bowiem obiecana przez szatana w kuszeniu
znajomość dobra i zła: konieczność nieustannego
dokonywania pomiędzy nimi wyboru i decydowania,
w którą zwrócić się stronę. Dlatego całe życie Jezusa
jako człowieka, Nowego Adama, Mężczyzny rajskiego, ukształtowanego na obraz i podobieństwo Boga
oraz Maryi, Nowej Ewy, Niewiasty rajskiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, wypełnia się
w działaniu zmierzającym do odwrócenia stanu
po grzechu pierworodnym i przywrócenia właściwego, rajskiego porządku rzeczy – to znaczy: na decyzji
scalenia na powrót ludzkiej woli z wolą Boga, osadzenia jej niejako w woli Bożej. I jak każdy ludzki grzech
jest zawsze świadomą i wolną decyzją, tak samo kluczem do powrotu do raju jest świadoma i wolna decyzja każdego z nas.
Jak to zrobić? Po prostu wstań jutro rano i podejmij decyzję, że nie chcesz już nigdy więcej zgrzeszyć i że chcesz tego dnia wypełnić wolę Bożą w całości, od początku do końca. A potem rób tak każdego
dnia. I w ten sposób Bóg cię doprowadzi do raju.
I pośle ci całe zastępy swoich Aniołów, którzy prowadzeni pod wodzą św. Michała Archanioła, skutecznie
ci w dojściu do nieba pomogą.
Karolina Kalinowska

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą
strąć do piekła. Amen.
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Przewielebnym Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek posługującym
w naszej wspólnocie parafialnej z racji obchodzonego Święta ich Patrona św. Michała Archanioła z serca życzymy, aby każdy dzień był
Waszym „Tak” wypowiedzianym dla Jezusa,
ufajcie Mu i bądźcie Jego świadkami, tu na
ziemi. Życzymy, by Wasze życie zakonne było
żywym głosem Ewangelii, wymownym świadectwem prymatu Pana Boga oraz świadectwem miłości. Życzymy Siostrom
błogosławieństwa Bożego i łask potrzebnych do wypełniania

powołania. Niech ono prowadzi Was na szczyty
doskonałości, napełnia serca radością życia,
którą przyniósł Jezus jako Zbawiciel i pozwoli
dostrzec w nim ten ewangeliczny skarb, za który warto dać wszystko. Prosimy Maryję,
by otaczała Was, kochane Siostry swoją szczególną opieką i miłością, a św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza, aby byli
Waszymi orędownikami przed Bogiem. „Bądźcie światłością
świata!!!”.
Zespół redakcyjny „Naszej Familii”.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś nasza wspólnota parafialna przeżywa odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła. Dziękujemy
Bożej Opatrzności, że czuwa nad naszymi rodzinami
i całą Parafią. Niech nasz niebiański Obrońca uczy nas
jak walczyć ze złem, które ciągle nam zagraża. Z okazji
odpustu parafialnego można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami. Siostrom Michalitkom, które
przeżywają święto swojego Zgromadzenia życzymy,
aby radośnie szły za Jezusem ufne w skuteczną pomoc
swojego niebiańskiego Patrona.
2. Od piątku trwa XXVI Familiada „TOR 2015”. Wszystkich
mieszkańców Nowego Bieżanowa i gości zapraszamy
do udziału w atrakcjach familiadowych po południu.
O godz. 13.00 sprzed kościoła do ZSO nr 12 przy ul. Telimeny 9 wyruszy Taneczny Korowód Aniołów, na który
zapraszamy dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe.
O godz. 14.00 na estradzie Familiady będziemy gościć
jednego z najpopularniejszych polskich satyryków –
p. Marcina Dańca, a o godz. 14.45 odbędą się pokazy
i występy dzieci i młodzieży z naszych szkół i przedszkoli.
Familiada to również tradycyjna loteria fantowa. Każdy
los wygrywa i uczestniczy w losowaniu nagród głównych.
Losy są dostępne przed kościołem po Mszach św. i po
południu przy estradzie. O godz. 17.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego i fotograficznego,
w których brały udział dzieci i młodzież z naszych osiedlowych szkół i przedszkoli. O godz. 18.00 planujemy
ogłoszenie tegorocznych stypendystów ze szkół Nowego
Bieżanowa, a następnie losowanie nagród głównych Familiady. Na zakończenie odbędzie się Apel Jasnogórski.
3. Od czwartku 1 października zapraszamy wszystkich
na nabożeństwa różańcowe:
- dla dzieci o godz. 16.30 w kaplicy Matki Bożej
(z wyjątkiem sobót i niedziel);
- dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30 po cichej
adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.
Na zakończenie nabożeństwa Komunia św. dla osób,
które nie mogą zostać na Mszę św. Msza św. wieczorna
w dni powszednie w październiku będzie o godz. 18.15.
Nabożeństwo różańcowe w niedziele będzie odprawiane
o godz. 18.00. W czasie nabożeństw różańcowych bę-
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dziemy się modlić szczególnie za Ojca Świętego, za Synod, za dzieci i młodzież (o katolickie wychowanie),
za misje, za chorych, o pokój na świecie, a w ostatnim
tygodniu października za zmarłych.
Akcja Katolicka zaprasza swoich członków i sympatyków
na Mszę św. w czwartek 1 października o godz. 18.15.
W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 16.30,
18.15 i 19.30. Spowiedź św. w godz. 6.30 - 7.30 i od 15.30
do 19.30. Odwiedzimy również chorych w ustalonych
terminach. W pierwszy piątek nabożeństwo różańcowe
dla dzieci wyjątkowo po Mszy św. o godz. 16.30.
W pierwszą sobotę miesiąca – 3 października zapraszamy na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Maryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30.
Czcicieli Matki Bożej Różańcowej, a zwłaszcza członków
Żywego Różańca i Różańca Rodzinnego zapraszamy
w przyszłą niedzielę 4 października na nabożeństwo
z procesją różańcową do pięciu stacji o godz. 18.00,
po której nastąpi zmianka tajemnic różańcowych.
Zapraszamy do nabywania książek katolickiego wydawnictwa „PETRUS”, które jest jednym ze sponsorów naszej Familiady. Oferowane książki możemy nabyć z dużymi zniżkami.
W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• poniedziałek: wsp. św. Wacława, męczennika;
• wtorek: Święto Świętych Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała;
• środa: wsp. św. Hieronima, prezbitera
i doktora Kościoła;
• czwartek: wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła;
• piątek: wsp. Świętych Aniołów Stróżów.

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:
+ Józef Bąk, l. 65, zam. ul. Telimeny 19;
+ Wiesław Jakub Kaczmarczyk, l. 61, zam. ul. Barbary 12;
+ Genowefa Paluch, l. 72, zam. ul. Heleny 10.
Dobry Jezu, a nasz Panie…

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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