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Kazanie ks. Marka Wasąga wygłoszone na Mszy Prymicyjnej
Już nic większego się nie wydarzy, już nic więcej nie osiągniesz, bo nie ma nic
„I dam wam pasterzy
według mego serca, by większego nad Chrystusowe kapłaństwo. Wszystko inne jest dodatkiem, jedynie jakimś
was paśli rozsądnie i uzupełnieniem, pomocą....
roztropnie”
Pan Bóg otwiera przed Tobą piękną perspektywę ... być może zajmiesz mój pokój 27 na KUL-owskim uniwersytecie, może pójdziesz w urzędy, godności, a kiedyś może

Jer 3, 14 w purpury...co daj Boże, ale to tylko dodatek, taka broszka w garniturze... Najważniejsze

jest kapłaństwo i nic się z nim równać nie może, to wielki zaszczyt, pozostaje tylko
wdzięczność Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu i Maryi naszej Matce, Matce kapłanów.
Dlatego kapłaństwo związane jest z Eucharystią, a Eucharystia to dziękczynienie. Ile razy
stajesz przy ołtarzu, dziękuj i uwielbiaj Boga.
Tę ziemię na zawsze daje ci Bóg, jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Niełatwa to ziemia i dziś często coraz bardziej sucha, jakby coraz bardziej pustynna, bo świat
porzucił źródło wody żywej, a ludzie wykopali sobie cysterny bez wody i umierają, bo
bez Boga nie da się żyć. Dlatego weź tę ziemię, którą daje ci Bóg w posiadanie i nawadniaj i użyźniaj, zanieś jej Boga, wzywaj nad nią Ducha Świętego jak Ezechiel nad doliną
suchych kości, a Duch Święty będzie wspierał swym działaniem twego ducha, byś się nie
znużył i nie zniechęcił i zobaczysz cuda, jak te suche kości będą się schodzić jedna po
drugiej i doświadczysz mocy Ducha i wielkości kapłaństwa.
Dlatego idź i głoś! Przypomina nam o tej powinności Chrystus. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ewangelia ma być w tobie, a ty masz być cały dla Ewangelii i biada
ci, gdybyś nie głosił Ewangelii. Nie masz czytać gazet na ambonie czy cudzych kazań, ale
masz głosić Ewangelię, która jest w tobie, którą musisz żyć. Ewangelię żywą będziesz
głosił nie w mądrości słowa, ale w mocy krzyża. „Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w
porę, w razie potrzeby wykaż błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością, bo
przyszły czasy, w których zdrowej nauki nie chcą słuchać, bo ich uszy świerzbią... "
Trzeba będzie się narazić, bo dla współczesnych Ewangelia głupstwem jest i niejednokrotnie usłyszysz jak Paweł na Aeropagu „posłuchamy cię innym razem", jak będziesz
bardziej nowoczesny w swoich poglądach, bardziej tolerancyjny, nowomodny i postępowy. A ty masz pamiętać, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się
wszystko wypełni. A kto chciałby się stać przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem
Boga. Jezus dał nam słowa życia wiecznego. Masz być kustoszem tego słowa. Niech ono
w tobie rośnie, staje się Ciałem, byś mógł karmić tych, którym chleba nie brakuje, ale
głodni są Słowa prawdy.
Mądrości długowiecznością się nie mierzy, nie czekaj, aż się zestarzejesz, żeby
głosić. I nie mów „jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz dokądkolwiek Pan cię pośle i
będziesz mówił cokolwiek ci poleci, dlatego musisz być ubogi, by nie zagracać byle czym
kapłańskiego serca, by nie być ociężałym, by móc pójść niezwłocznie, bo Chrystus tak
działał. Duch Święty wyposażył cię w potrzebną moc, Chrystus przyoblekł cię w zbroję
Bożą, bo posyła cię do walki. Idąc w kapłaństwo idziesz na wojnę na śmierć i życie, dlatego przygotuj się na męczeństwo, ale ty masz Jego moc i sztandar krzyża, przed którym
ucieka każde diabelstwo.
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Bóg cię namaścił i posłał jak proroka i dał ci wszystko. Dlatego nie licz na unijne dotacje, bo jeśli będziesz Chrystusowy, to i tak ich nie dostaniesz, ani nie podlizuj się
burmistrzom, starostom czy posłom. Uczniowie nic ze sobą nie wzięli, ani laski ani torby
ani pieniędzy w trzosie. Nasza firma ubezpieczeniowa to Boża Opatrzność i Miłosierdzie.
Ubóstwo jest nie tylko naszą siłą, ale piękną przygodą życia z ręki Boga.
Bóg namaścił Twoje dłonie, by już nie były twoje, dlatego nie chowaj rąk, gdy
będą chcieli je całować, oby cały lud je całował. To już nie twoje dłonie, tylko Chrystusowe, namaszczone, by błogosławić, łamać chleb, karmić dzieci Boże Ciałem Pańskim,
przygarniać dzieci, którym zabrakło ojcowskiej ręki. Obyś tych dłoni nigdy nie splamił
chciwością, byś ich nie zamykał przed ludzką biedą.
Modlitwa będzie cię nieść, pozwoli ci przeżyć każdy kryzys. Na modlitwie znajdziesz odpowiedzi. Na wiele rzeczy możesz nie mieć czasu, ale nie możesz go nie mieć na
modlitwę. Modlitwa to zabezpieczenie naszego kapłaństwa.
Nie będę ci życzył, abyś swój złoty jubileusz przeżywał tak jak dzisiejszą prymicję, bo o kapłaństwie niewiele jeszcze wiesz. Ja też wiem niewiele, ale po 10 latach mogę
ci powiedzieć, że nie myślałem, że może być ono tak piękne. Bądź świętym kapłanem!!!
Gloria Tibi Trinitas.

Słowo Boże do medytacji








śr – Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa
cz – Mt 10, 7-15 Wskazania na pracę apostolską
pt – Mt 10, 16-23 Apostołowie będą prześladowani
so – Mt 10, 24-33 Nie bójcie się ludzi
n – Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów
pn – Mt 10, 34-11 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
wt – Mt 11, 20-24 Jezus gromi oporne miasta

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęceniem.O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie daru tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności
we Wspólnocie, o to, aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara i inne).
 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Msza Święta dla Odnowy Diecezji Rzeszowskiej odbędzie się 25 lipca o godz. 19
w Kościele Matki Bożej Saletyńskiej.
2. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Koszt 20 zł.
(uczestnictwo) lub 40 zł. (uczestnictwo i wyżywienie w sobotę) plus transport.
Szczegóły na stronie: http://odnowa.jezuici.pl/index.php?page=krosno_.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z animatorką diakonii organizacyjnej Wiesią.
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