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LITURGIA SŁOWA
Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał
im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą
nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie,
zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg
waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali
olejem i uzdrawiali.
– Oto słowo Pańskie.

KAPŁAŃSTWO
Co to znaczy, że kapłan reprezentuje cały Kościół w modlitwie
do Boga?
Kapłan nie tylko reprezentuje
Chrystusa wobec Kościoła, ale
także działa „w imieniu całego
Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy
składa Ofiarę eucharystyczną”
(Katechizm, p. 1552). Wyświęcony kapłan jest sługą Chrystusa
obecnego w Kościele.
Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla, że kapłan jest sługą Kościoła-tajemnicy, Kościoła-komunii,
Kościoła-misji (adh. Pastores dabo
vobis, 16).
Kościół jest tajemnicą, to znaczy
znakiem i pamiątką obecności

Chrystusa pośród nas i dla nas.
Kościół jest Ciałem Chrystusa i
Jego Oblubienicą. Kapłan dokonuje sakramentalnych znaków obecności Chrystusa zmartwychwstałego w Kościele.
Kościół jest komunią, wspólnotą,
wciąż gromadzoną przez Boże
słowo, sakramenty, a szczególnie
Eucharystię. Komunia ochrzczonych jest dziełem Chrystusa, który
przyciąga wszystkich do siebie.
Lud odkupiony obdarza Duchem
Świętym, Duchem jedności i miłości. Kapłan jest sługą komunii,
sprawuje Eucharystię, sakrament
miłości i jedności, w spowiedzi
pomaga wiernym przezwyciężać
grzech, który dzieli ludzi.

15 lipca 2018 r.

Czym jest nadzieja naszego
powołania? Św. Paweł przekonuje nas o naszym przeznaczeniu do chwały z woli samego
Boga. Tym samym zaprzecza
naszemu poczuciu niegodności,
które karmiąc się rozpamiętywaniem własnych grzechów
i braków, odziera nas z nadziei.
Apostoł kieruje nasze spojrzenie dalej ku Bogu, który jest od
nich większy i który pierwszy z
miłości przeznaczył nas dla siebie. Ku Bogu, który już teraz
naznaczył nas pieczęcią Ducha
Świętego, byśmy z nadzieją dążyli do zjednoczenia z Nim na
zawsze.
o. Piotr Włodyga OSB
Kościół jest misją. „Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”
(J 20,21). „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody ... a oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata” (Mt 28,18-20).
Cały Lud Boży jest posłany, aby
nieść Ewangelię światu. Ale w
szczególny sposób misję Chrystusa
kontynuują w historii kapłani. Warunkiem owocności misji jest zjednoczenie kapłanów z Jezusem, a
„w Nim jedność ich samych między sobą oraz z Ojcem, jak świadczy modlitwa arcykapłańska Pana,
zawierająca syntezę Jego misji
(por. J 17,20-23)”. (Pastores..., p.
14).

„W imieniu całego Kościoła”
– nie oznacza to, że kapłani są delegatami wspólnoty. Powołanie do
kapłaństwa jest darem Bożym.
Chrystus wybiera tych, których
chce. „Ja was wybrałem” (J 15,16).
Kapłan jest „z ludu i dla ludu”, ale
to nie wierni ochrzczeni wybierają
kogoś, by był dla nich pasterzem.
Tym, który wybiera, jest Zbawiciel. W Kościele odczytanie powołania dokonuje się zarówno w sercu, jak i przez papieża, biskupa czy
jego reprezentantów, którzy podejmują decyzję, kto zostanie wyświęcony.
O kapłaństwie, które jest darem i
tajemnicą, tak czytamy w Orędziu
na zakończenie Synodu w 1990 r.:
„Ostatecznym źródłem naszej tożsamości jest miłość Ojca. Z posłanym przez Niego Synem, Najwyższym Kapłanem i Dobrym Pasterzem, jesteśmy sakramentalnie złączeni w kapłaństwie służebnym
dzięki działaniu Ducha Świętego.
Życie i posługa kapłana są kontynuacją życia i działalności Chrystusa. Na tym zasadza się nasza
tożsamość, nasza prawdziwa godność i to jest źródłem radości i
pewności w naszym życiu”.
Kim jest kapłan?
Kapłaństwo można przyjąć i poznać tylko w wierze. Odnosi się to
do samego kapłana i do każdego
ucznia Chrystusa.
Kapłan „powinien... podtrzymywać i rozwijać w wierze świadomość pełnej i zdumiewającej
prawdy o tym, kim jest: sługą
Chrystusa i szafarzem tajemnic
Bożych (por. 1 Kor 4,1) ... Są oni
powołani, aby coraz głębiej uświadamiać sobie dar Boży i zawsze o
nim pamiętać” – pisze Ojciec
Święty w adhortacji Pastores dabo
vobis, p. 73. Jan Paweł II przypomina słowa apostoła: „Dobrego
depozytu strzeż z pomocą Ducha
Świętego, który w nas mieszka” (2
Tym 1,14).
Powołanie do kapłaństwa jest darem. Święcenia kapłańskie są darem. Taka jest podstawowa prawda
o tym, kim jest kapłan. Ale takie

spojrzenie jest możliwe tylko dla
człowieka wiary. Człowiek wiary
patrzy na otrzymany dar oczyma
Chrystusa.
Każdy z nas, kapłanów, wciąż
musi troszczyć się o rozwój wiary.
Trzeba się modlić o głęboką wiarę
dla kapłanów, by myślenie o sobie
i kapłaństwie opierali o Ewangelię,
a nie o zmieniające się ludzkie
mody i opinie. Formacja kapłańska
zmierza przede wszystkim do tego,
by „kapłan był człowiekiem wiary
i by stawał się nim coraz bardziej:
by widział siebie zawsze w prawdzie, oczyma Chrystusa” (Jan Paweł II).
Św. Paweł prosi chrześcijan, by
patrzyli na kapłana oczyma wiary:
„Niech więc uważają nas ludzie za
sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych” (1 Kor 4,1).
Obecnie często podkreśla się, że
ksiądz jest oceniany według postępowania. Dla wielu nie jest ważne
to, że ktoś został wyświęcony, ale
ważne jest, jakim jest kapłanem.
Jest to wielkie zobowiązanie dla
tych, którzy otrzymali sakrament
święceń: „A od szafarzy już tutaj
się żąda, aby każdy z nich był
wierny” (1 Kor 4,2).
Potrzebna jest wiara, aby korzystać z posługi kapłana, także wtedy, gdy sprawuje Eucharystię niezbyt pobożnie, spowiada zbyt
szybko i nie zawsze w życiu potwierdza to, co głosi. Wierni mają
prawo stawiać księżom wysokie
wymagania, ale winni pamiętać o
modlitwie za biskupów, księży
– prezbiterów i diakonów. W rozmowach o duchownych winna się
wyrażać i objawiać wiara w spojrzeniu na Kościół i na tych, którzy
zostali wyświęceni.
Ojciec Święty zwraca też uwagę
na to, że wiara w kapłaństwie jest
podstawą miłości między kapłanami: „Musi uznawać tę samą
prawdę we współbraciach, co jest
podstawą szacunku i miłości wobec innych kapłanów” (Pastores...
p. 73).
(Cdn)

Bp Jan Szkodoń

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
1017 "Wierzymy w prawdziwe
zmartwychwstanie tego ciała, które
teraz posiadamy". Składa się jednak
do grobu ciało zniszczalne, zmartwychwstanie ciało niezniszczalne,
"ciało duchowe" (1 Kor 15, 44).
1018 Na skutek grzechu pierworodnego człowiek musi podlegać
śmierci cielesnej, "od której byłby
wolny, gdyby nie był zgrzeszył".
1019 Jezus, Syn Boży, dobrowolnie
przeszedł dla nas przez cierpienie
śmierci w całkowitym i dobrowolnym poddaniu się woli Boga, swojego Ojca. Przez swoją Śmierć zwyciężył On śmierć, otwierając w ten
sposób wszystkim ludziom możliwość zbawienia.
1020 Chrześcijanin, który łączy
własną śmierć ze śmiercią Jezusa,
widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział nad umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i
rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacniającym namaszczeniem i w Wiatyku
dał mu Chrystusa jako pokarm na
drogę, mówi do niego ze spokojną
pewnością:
Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca
wszechmogącego, który cię stworzył; w imię Jezusa Chrystusa, Syna
Boga żywego, który za ciebie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który
na ciebie zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na
świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką, Maryją Dziewicą, ze
świętym Józefem i wszystkimi Aniołami i Świętymi Bożymi... Polecam
Cię wszechmogącemu Bogu i oddaję twojemu Stwórcy, abyś powrócił
do Tego, który Cię ukształtował z
mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie,
niech na twoje spotkanie wyjdzie
Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci... Obyś widział
twarzą w twarz swojego Odkupiciela.

16 lipca

WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL
Wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego
Testamentu – z historii proroka
Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25).
W XII wieku po Chrystusie do
Europy przybyli, prześladowani
przez Turków, duchowi synowie
Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na Karmelu. Również
w Europie spotykali się z niechęcią. Jednakże Stolica Apostolska,
doceniając wyrzeczenia i umartwienia, jakie podejmowali zakonnicy, ułatwiała zakładanie nowych
klasztorów.
Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi,
św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie
jednej z modlitw w Cambridge, w
nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu
Aniołów. Podała mu Ona brązową
szatę, wypowiadając jednocześnie
słowa:
Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i
wszystkich karmelitów. Kto w
nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia,
ratunek w niebezpieczeństwach,
przymierze pokoju i wiecznego
zobowiązania.
Szymon Stock z radością przyjął
ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a
z czasem również w świecie. W
XIV wieku Maryja objawiła się
papieżowi Janowi XXII, polecając
mu w opiekę "Jej zakon" karmelitański. Obiecała wówczas obfite
łaski i zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również
wszystkim, którzy będą nosić
szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca
w pierwszą sobotę po ich śmierci.
Cały szereg papieży wypowiedzia-

ło się z pochwałami o tej formie
czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo licznymi odpustami. Wydali oni około 40 encyklik i innych pism urzędowych w
tej sprawie.
Do spopularyzowania szkaplerza
karmelitańskiego przyczyniło się
przekonanie, że należących do
bractwa szkaplerza Maryja wybawi z płomieni czyśćca w pierwszą
sobotę po ich śmierci. Tę wiarę po
części potwierdzili papieże swoim
najwyższym autorytetem namiestników Chrystusa. Takie orzeczenie

wydał, jako pierwszy Paweł V 29
czerwca 1609 r., Benedykt XIV je
powtórzył (+ 1758). Podobnie wypowiedział się papież Pius XII w
liście do przełożonych Karmelu z
okazji 700-lecia szkaplerza. Nie
ma jednak ani jednego aktu urzędowego Stolicy Apostolskiej, który
oficjalnie i w pełni aprobowałby
ten przywilej. O przywileju sobotnim milczą najstarsze źródła karmelitańskie. Po raz pierwszy wiadomość o objawieniu szkaplerza
pojawia się dopiero w roku 1430.
Nabożeństwo szkaplerza należało
kiedyś do najpopularniejszych
form czci Matki Bożej. Jeszcze
dzisiaj spotyka się bardzo wiele
obrazów Matki Bożej Szkaplerznej
(z Góry Karmel), ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest kilkaset

kościołów Matki Bożej z Góry
Karmel, w Polsce blisko setka.
Wiele obrazów i figur pod tym
wezwaniem zasłynęło cudami, tak
że są miejscami pątniczymi. Niektóre z nich zostały koronowane
koronami papieskimi. Szkaplerz w
obecnej formie jest bardzo wygodny do noszenia. Można nawet zastąpić go medalikiem szkaplerznym. Z całą pewnością noszenie szkaplerza mobilizuje i
przyczynia się do powiększenia
nabożeństwa ku Najświętszej Maryi Pannie.
Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od św. Jadwigi i Władysława Jagiełły poczynając), a
także liczni święci, również spoza
Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św.
Maksymilian Maria Kolbe i św.
Wincenty a Paulo. Sama Matka
Boża, kończąc swoje objawienia w
Lourdes i Fatimie, ukazała się w
szkaplerzu, wyrażając przy tym
wolę, by wszyscy go nosili. Na
wzór szkaplerza karmelitańskiego
powstały także inne, jednakże ten
pozostał najważniejszy i najbardziej powszechny. W wieku 10 lat
przyjął szkaplerz karmelitański
także św. Jan Paweł II. Nosił go do
śmierci.
Święto Matki Bożej z Góry Karmel karmelici obchodzili od XIV
w. Benedykt XIII (+ 1730) zatwierdził je dla całego Kościoła. W
Polsce otrzymało to święto nazwę
Matki Bożej Szkaplerznej.
Szkaplerz początkowo był wierzchnią szatą, której używali dawni
mnisi w czasie codziennych zajęć,
aby nie brudzić habitu. Spełniał
więc rolę fartucha gospodarczego.
Potem przez szkaplerz rozumiano
szatę nałożoną na habit. Pisze
o nim już reguła św. Benedykta
w kanonie 55 dotyczącym ubrania
i obuwia braci. Wszystkie dawne
zakony noszą po dzień dzisiejszy
szkaplerz. Współcześnie szkaplerz
oznacza strój, który jest znakiem

zewnętrznym przynależności do
bractwa, związanego z jakimś
konkretnym zakonem. Tak więc
istnieje szkaplerz: brunatny - karmelitański (w. XIII); czarny - serwitów (w. XIV), od roku 1860
kamilianów; biały - trynitarzy,
mercedariuszy, dominikanów (w.
XIV), Niepokalanego Serca Maryi
(od roku 1900); niebieski – teatynów (od roku 1617) i Niepokalanego Poczęcia Maryi (w. XIX);
czerwony - męki Pańskiej; fioletowy - lazarystów (1847) i żółty św. Józefa (w. XIX).
Ponieważ było niewygodnie nosić szkaplerz taki, jaki nosili

przedstawiciele danego zakonu,
dlatego z biegiem lat zamieniono
go na dwa małe kawałki płótna,
zazwyczaj z odpowiednim wizerunkiem na nich. Na dwóch tasiemkach noszono go w ten sposób, że jedno płócienko było na
plecach (stąd nazwa łacińska scapulare), a druga na piersi. Taką
formę zachowały szkaplerze do
dnia dzisiejszego. W roku 1910
papież św. Pius X zezwolił ze
względów praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem
szkaplerznym.
W przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym kawałku po-

winien być umieszczony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a
na drugim - Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Jedna część powinna
spoczywać na piersiach, a druga na plecach. Szkaplerz musi być
poświęcony według specjalnego
obrzędu.
Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym
ukierunkowaniem na uczczenie
Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą
Pod Twoją obronę.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL
ZA DUSZE CZYŚĆCOWE
O, Najmilsza, Matko Boża z góry Karmel. Ty jesteś radością Kościoła Zwycięskiego, pomocą Kościoła Wojującego i pocieszeniem Kościoła Cierpiącego, dlatego usilnie modlimy się do Ciebie, skieruj swoje miłosierne
spojrzenie na te dusze, które cierpią męki ognia czyśćcowego i uwolnij je tak szybko, jak to tylko możliwe,
by mogły być dopuszczone do oglądania Boga w wiekuistej radości.
Pamiętaj i pomóż, o Święta Matko, szczególnie moim krewnym, którzy
są najbardziej opuszczeni i pozbawieni pomocy.
Najmiłosierniejsza Matko, wylej zasługi drogocennej Krwi Pana Jezusa
na te wybrane dusze Jezusa Chrystusa, aż zostaną pocieszone
wspaniałościami niebiańskimi.
A wy, Święte Wybrane Dusze, które możecie tak wiele dla nas uczynić
swoimi modlitwami, wstawiajcie się za nami i uwolnijcie nas od niebezpieczeństw ciała i duszy. Ochraniajcie
nasze rodziny, aż wszyscy zostaniemy dopuszczeni do wiekuistej szczęśliwości. Amen.

OGŁOSZENIA
 Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu – czynna tylko po południu od 16.00 do 17.45.
 Bezpłatne porady prawne – we wtorki od godz. 17.50 w kancelarii.
 W poniedziałek 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej.
 W środę – 18 lipca wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, kapłana.
 W piątek – 20 lipca wspomnienie bł. Czesława, kapłana.
 Dzieciom, młodzieży oraz wszystkim Parafianom życzymy dobrych i bezpiecznych wakacji oraz odważnego
świadczenia o Chrystusie i Ewangelii. Pamiętajmy o niedzieli, że jest to Dzień Pański – tego dnia powinniśmy
uczestniczyć w Mszy św. Pamiętajmy o godnym stroju wybierając się na Mszę św. lub wchodząc do kościoła.

Konto parafii św. Augustyna:
56 1240 2063 1111 0010 0087 4213

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki parafialnej. Bóg zapłać!
Redagują: ks. prał. Walenty Królak oraz parafialnie.
www.swaugustyn.pl
Wydawca: Parafia św. Augustyna, ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa.

Opracowanie gazetki i druk: tel. 512 663 968

