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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą
jak słońce w królestwie Ojca swego.”
Mt: 13, 43a

R EFLEKSJA
ŻYCICA ROCZNA I WSZELKIE ZŁO.

Zło i dobro rosną na tym samym polu. Tę prawdę można odnieść zarówno do wspólnot, jak
i pojedynczych ludzi. W Kościele tuż obok ludzi promieniujących świętością widzimy grzeszników, którzy
drażnią, gorszą, a nawet bulwersują. Kiedy robimy przegląd swojego sumienia, widzimy także
przemieszanie dobra i zła. Pisał św. Paweł: „Gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło” (Rz 7,21). Jezus
uczy realizmu. Do końca świata zło będzie nawiedzać
pola obsiane dobrym ziarnem. Zło atakuje i będzie
atakować dobrych ludzi, dobre parafie, dobre wspólnoty,
Słowa Ewangelii
dobre inicjatywy. Mesjasz nie oczyścił świata ze zła. Ono
wg Św. Mateusza 13, 24-30
jest wciąż silne, choć jego kres jest pewny.
Zauważmy moment działania nieprzyjaciela. Przyszedł
w nocy, tuż po dobrym zasiewie. Czy to nie odpowiada
naszemu doświadczeniu? Czy najgorsze pokusy nie
przychodzą tuż po rekolekcjach, po udanej modlitwie czy
zakończonym poście?

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do
człowieka, który posiał dobre nasienie na
swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego
nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę
i odszedł.

Perfidia działania nieprzyjaciela polega na tym, że sieje
taki chwast, który jest bardzo podobny do zboża. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy
W przypowieści mowa jest o gatunku trawy, zwanym pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza
życicą roczną. Wschodzi ona równocześnie z pszenicą przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś
i jest do niej tak podobna, że aż do pojawienia się kłosów dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął
trudno je rozróżnić. Pszenica i życica mają splątane się na niej chwast?” Odpowiedział im:
korzenie, dlatego wyrwanie chwastu mogłoby „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu
spowodować zniszczenie zboża. Chwast, choć podobny słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli
do pszenicy, zawsze pozostaje chwastem. Zło, choć i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście
zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim
przemieszane z dobrem, jest zawsze złem. Chwast kiedyś
i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do
zostanie wyrwany i zniszczony. Zło nie ma przyszłości.
żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom:
Tylko dobro ma przyszłość. Pszenica zostanie zebrana do
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go
spichrza. Granica między dobrem a złem jest czymś
w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do
obiektywnym, tak samo jak różnica między chwastem mego spichlerza”».
a pszenicą. Trudność polega na tym, że my nie zawsze
potrafimy dobrze rozeznać: gdzie jest chwast, a gdzie pszenica. Wiedzę pewną ma tylko Bóg. Dlatego
Jezus zaleca cierpliwość i ostrożność w ocenianiu. Przestrzega przed rewolucyjną gorliwością, która
domaga się natychmiastowego egzekwowania sprawiedliwości. Przypomina się tutaj ewangeliczna
zasada: „Po owocach ich poznacie”.
Wobec tajemnicy zła działającego w świecie, w Kościele i w nas samych trzeba zachować realizm
i nadzieję. Tak odczytuję sens Jezusowej przypowieści. Muszę liczyć się ze złem. Kościół nie jest
wspólnotą ludzi idealnych, bez skazy. Nigdy nie był i nie będzie. I ja sam w tym Kościele jestem jako
grzesznik, któremu okazano miłosierdzie. Byłem i jeszcze będę nieraz zaskoczony dorodnością chwastów
na moim poletku. Liczenie się ze złem nie może jednak prowadzić ani do obojętności w stylu „i tak nic nie
mogę”, ani do porywania się z motyką na słońce, że niby ja sam zrobię porządek (z sobą lub z innymi).
Do Boga należy i sprawiedliwość, i miłosierdzie. W najwłaściwszych proporcjach. Ta nadzieja pomaga
robić swoje. Pokornie i cierpliwie.
ks. Tomasz Jaklewicz
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Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

847 658-7625 Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy
847-658-7882 powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję,
847-658-6071
że po występkach dajesz nawrócenie.
847-658-5313
224-436-0320
ZYTANIE Z ISTU W
AWŁA POSTOŁA
847-658-9339
847-658-7699 DO
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Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś,
który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za
6:30 pm świętymi zgodnie z wolą Bożą.
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm 

O GŁOSZENIA

Niedziela:
I Piątek Miesiąca:



4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am 
8:30 am
7:00 am
9:15 am 

Spowiedź Św.
Sobota:

A

Bracia:

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

L
Ś .P
R 8, 26-27

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem
1:00 pm - 3:00 pm nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim,
abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja
bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza
Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz
wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz
zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie
i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc,
gdy zechcesz.

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

W poniedziałek o 7 wieczorem zapraszamy na Mszę św.
i nabożeństwo eucharystyczne.
25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona
kierowców. Z tego powodu w przyszłą niedzielę po Mszy św.
o 1 będzie na naszym parkingu poświęcenie pojazdów
mechanicznych. Serdecznie zapraszamy szczególnie
właścicieli jednośladów.
Dziś po mszy św. będą sprzedawane bilety na loterię, która
się odbędzie podczas naszego Summer Fest w sierpniu.
Zapraszamy także wszystkich chętnych, ludzi dobrej woli,
chętnych do pomocy podczas Summer Fest do zgłoszenia się.
Można się zapisać przy stoliku z biletami.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA LIPIEC:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również

za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa,
odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia
Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am chrześcijańskiego.

