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XXX Niedziela Zwykła · ROK C
Ewangelia: Łk 18, 9 – 14

N

atomiast celnik stał z daleka i
nie śmiał nawet oczu wznieść
ku niebu, lecz bił się w piersi i
mówił :
„ Boże, mniej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam : Ten odszedł
do domu usprawiedliwiony”.

Oczami celnika
To byłaby pewna nowość:
zobaczyć siebie oczyma celnika! Przeprowadzić surową - jakby się było celnikiem – kontrolę
osobistą samego siebie, by się
przekonać, czy nie staram się
przeszmuglować przez życie
szeregu faryzeuszowskich postaw.
Z okazji imienin naszej współredaktoki: Wiolety Stańczak
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Bożej oraz spełnienia
marzeń i radości w dniu codziennym.
Redakcja
MYŚL TYGODNIA:

Kalendarz liturgiczny
28 października 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Szymona, Tadeusza, Alfreda
LITURGIA SŁOWA:
Syr 35, 12 – 14. 16 – 18
Ps 34
2 Tm 4, 6 – 9. 16 – 18
EWANGELIA: Łk 18, 9 – 14

29 października 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Michała, Wioletty, Euzebii
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 12 – 17
Psalm 68
EWANGELIA: Łk 13, 10 – 17

30 października 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Przemysława, Edmunda, Marcela
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 18 - 25
Psalm 126
EWANGELIA: Łk 13, 18 – 21

31 października 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Wolfganga, Augusta, Urbana
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 26 – 30
Psalm 13
EWANGELIA: Łk 13, 22 – 30

1 listopada 2007 r. – CZWARTEK
Uroczystość Wszystkich Świętych
Imieniny: Filipa, Seweryna, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Ap 7, 2 – 4. 9 – 14
Psalm 24
1 J, 3, 1 – 3
EWANGELIA: Mt 5, 1 – 12a

2 listopada 2007 r. – PIĄTEK
Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych
Imieniny: Malachiasza, Bożydara,
Ambrożego
LITURGIA SŁOWA:
Job 19, 1. 23 – 27a
Psalm 27
1 Kor 15, 20 – 24a. 25 – 28
EWANGELIA: Łk 23, 44 – 46.50.52 – 53; 24,
1 – 6a

3 listopada 2007 r. – SOBOTA

Kto daje biednym, temu Bóg chętnie pożycza.
Victor Marie Hugo

Imieniny: Marcina, Huberta, Sylwii
LITURGIA SŁOWA:
Rz 11, 1 – 2a.11 – 12. 25 – 29
Ps 145
EWANGELIA: Łk 14, 1. 7 – 11
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Przesłanie nadziei
Dzień Wszystkich Świętych. Idziemy na cmentarze, na groby naszych bliskich. Nieprawdopodobne ilości
kwiatów, płonących zniczy i lampek. Niedobrze byłoby, gdybyśmy skoncentrowali się jedynie na tych zewnętrznych
oznakach przywiązania i miłości.
Jest to czas reﬂeksji nad fundamentalnymi sprawami życia i wiary,
czas skupienia i modlitwy. „Dzisiejsze święto zachęca nas, byśmy skierowali wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam
oczekuje nas radosna wspólnota świętych. Tam spotykamy się z naszymi
drogimi zmarłymi, za których zanosić będziemy do nieba modlitwy w jutrzejsze uroczyste wspomnienie liturgiczne”.
Te słowa tak jeszcze niedawno kierował do nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Jego odejście do wieczności było wielkim świadectwem życia oddanego całkowicie Bogu i ludziom. Miliony wiernych manifestowały swoją wiarę i miłość do Papieża, zresztą nie tylko wierzący w Chrystusa. Był
to czas odrodzenia wiary i modlitwy, czas nawrócenia, które nieustannie
jeszcze się dokonuje. „Dzisiejszy świat – uczył Jan Paweł II – bardziej niż
kiedykolwiek potrzebuje odkrycia na nowo sensu życia i śmierci w perspektywie życia wiecznego. W oderwaniu od niej współczesna kultura, która powstała, by wywyższyć człowieka i
jego godność, paradoksalnie zamienia się w kulturę śmierci, bowiem tracąc z oczu horyzont Boży, staje się niejako
więźniem świata, ulega lękowi i rodzi, niestety, liczne patologie indywidualne i zbiorowe” („Osservatore Romano”, nr
1/2003.)
Eschatologię, jako naukę o rzeczach ostatecznych, dotychczas umieszczano na końcu kursu teologii. Dziś,
kiedy współczesna cywilizacja europejska przeżywa kryzys, eschatologia znalazła się w centrum myśli teologicznej.
Jezus z całą mocą głosił koniec świata i nadejście Królestwa Bożego. W centralnej części Modlitwy Pańskiej umieścił
prośbę: „przyjdź Królestwo Twoje” oraz „zbaw nas ode złego”. Ożywienie myśli eschatologicznej wiąże się z kryzysem
cywilizacji, jakby z przeczuciem nadchodzącego wielkiego kataklizmu. Toczą się wojny, mnożą oﬁary nienawiści i
żywiołów... A jednak współcześni ludzie, pod wpływem procesów sekularyzacyjnych i konsekwentnie propagowanej
postawy konsumpcyjnej nastawionej na używanie dóbr tego świata, stali się jakby mniej wrażliwi na ostateczny los
człowieka.
II Sobór Watykański zwrócił uwagę na eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i na jego związek z Kościołem w niebie, o czym wyraźnie mówi Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium: „Kościół, do
którego w Jezusie Chrystusie jesteśmy wszyscy powołani i w którym dzięki łasce Bożej zdobywamy świętość, osiągnie
pełnię dopiero w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkiego (Dz 3,21) i kiedy wraz z rodzajem
ludzkim również świat cały, głęboko związany z człowiekiem, przez niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie” (48).
Nasze życie w wieczności polega na uczestniczeniu w wieczności Boga. Powinniśmy pamiętać, że tylko Bóg,
który nam się objawił w Jezusie Chrystusie, stanowi centrum eschatologii. On jest jednocześnie przyczyną i wzorem
naszego zmartwychwstania i życia wiecznego, ponieważ, żeby się dowiedzieć, co stanie się z nami w życiu pozagrobowym, musimy przypatrzyć się temu, co stało się ze Zmartwychwstałym. Wiadomo też, że Chrystus powtórnie
przyjdzie przy końcu czasu jako Pan i Sędzia, by sądzić żywych i umarłych.
Umieranie jest ostatnim aktem, przez który człowiek określa swoje przeznaczenie w sposób ostateczny, rozstrzygający, nieodwołalny. Dziś często ludzie odchodzą z tego świata poza domem i bliskimi, również bez sakramentów świętych. Należy dołożyć wszelkich starań, by tak nie było, by człowiek nie umierał w osamotnieniu, lecz
wśród najbliższych, którzy otaczają go życzliwością i modlitwą. Taka śmierć „ma podobieństwo błogosławionego
jakby uczynku”, o którym pisał Norwid.
Dla chrześcijan przygotowanie się na śmierć jest zadaniem całego życia. Przejście ze śmierci do życia ma swój
początek w sakramencie chrztu, a w sposób najwyższy w sakramencie Eucharystii, którą w momencie zagrożenia
życia przyjmujemy jako wiatyk. To, co Ojciec uczynił dla swojego Syna, otaczając Go chwałą, to samo Jezus uczyni
również dla nas, przybranych dzieci Bożych.
Jan Paweł II 4 czerwca 1994 roku przekazał młodzieży zebranej na Polach Lednickich znamienne słowa: „Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty, to nie może
być innego celu, jak dom Ojca, który jest w niebie. Tego celu nie można stracić z oczu. Tu już nie chodzi tylko o przyszłe tysiąclecie. Nie chodzi o ten czas, który przemija. Tu chodzi o wieczność.
Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę!...”.
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Buduj na skale
Łk 6,46-49 Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy,
kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny
jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze
zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do
człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy]
potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki.
W szkole Chrystusa nieustannie trwa doskonalenie siebie.
To jest budowa domu swej własnej osobowości. Materiał i instrukcja są podane przez Mistrza, ale trud budowy z dnia na dzień należy do ucznia. Najważniejsze jest wytrwałe przekładanie słów Jezusa na życie, czyli realizowanie pouczeń i naśladowanie Mistrza.
Tu nie może być ani jednej godziny przerwy. Nawet bowiem w odpoczynku i świętowaniu trzeba dostosować się do uwag Mistrza i
Jego postawy.
Samowychowanie należy do istoty ewangelicznego życia.
Jest ono najmniej spektakularne. Dlatego Jezus porównuje je do
wybierania fundamentów i do ich zakładania. To praca w ziemi. Jej
nie widać, a to ona decyduje o solidności budowli. Jakakolwiek fuszerka w tej pracy natychmiast osłabia budowlę i człowiek wpada
w popłoch, gdy nadchodzi godzina próby, gdy wysoka fala uderza
w jego dom. Jeśli natomiast zbudowany jest na skale, przetrwa
próbę i wyjdzie z niej zwycięsko.
Zapowiedź próby jest także wskazaniem Chrystusa. Taka
próba jest nieunikniona. Kryzys jest zaprogramowany przez Boga.
On próbuje, doświadcza i raduje się, gdy dom wychodzi z próby
zwycięsko. Smuci się zaś, gdy budowla rozpada się w gruzy. Jest
to bowiem ruina osobowości człowieka.
Współczesne chrześcijaństwo w dużej mierze jest budowlą
na piasku. Ludzie dbają jedynie o pozory i mają na uwadze czas
pokoju, nie licząc się i nie przygotowując do doświadczeń. To jest
dramat naszego pokolenia. Wielu zgodziło się na udawane chrześcijaństwo, zbudowane z papieroplastyki: lekkie, tanie, wznoszone szybko, kolorowe. W godzinie próby – uderzenia gwałtownej
fali – okaże się kto, z czego i jak budował. To zostało zapowiedziane przez Chrystusa. Upadek chrześcijaństwa z papieroplastyki,
wymodelowanego na miarę człowieka, bez troski o jego Boże wymiary, będzie bardzo wielki. Niewielu jednak się liczy z czekającą
nas próbą.
ks. Edward Staniek
Cykl powstaje na bazie serii wydawniczej
„Wróćmy do Ewangelii

Wczesnojesienny las – grzybobranie
Mili Panowie, Najmilsze Panie
Październik złoci się na świecie
Czas więc najwyższy na grzybobraanie!
Czy wiecie?
A żółte liście z lekka szybują
w błękicie powietrza złotej jesieni;
Nie myślcie o tym, że wkrótce
zima nadejdzie …że wszystko się zmieni,
(Ona też uroki swoje ma)
Teraz zaś na skrzypcach jesień gra
I jest tak pięknie – złoto, błękitnie
I nawet ciepło, chociaż jesiennie
Cóż – barwne kwiaty lata nie kwitną,
lecz można dostrzec jesieni uroki
Spójrz dookoła i spójrz na boki
Zamszowe lasy w miękkiej zieleni
świerków i sosen, jodeł, modrzewi…
A pod drzewami, o których mówię
mnóstwo maleńkich, średnich i dużych
grzybków zamszowych wyskoczyło
Jak miło!
Zobacz ich najróżniejszych przedstawicieli:
Tu - garstka złotych pachnących kurek,
co przysypanhe igliwiem leśnym
z lekka, kołyszą się w takt jesiennej pieśni.
Tam rude rydze o świetnym smaku
no i koźlaki ciemnobrązowe
pragną się schować
w szmaragdzie trawy, mchu i listowia…
Idąc tak duktem leśnych powoli
wciąż nowe widzisz grzybów okazy
Jeśli nie zbierasz ich tylko patrzysz,
budzą twój zachwyt pachnące grzybki:
i muchomory i borówki, złoto – brązowe
maślaki śliskie
Po prostu – wszystkie!
(Przyznaj – kochasz jesienne,
grzybowe obrazy)…
Jeśli zasłuchasz się w leśną ciszę
wtedy na pewno ( ręczę) usłyszysz
śpiew tak wesoły i tak ochoczy,
A kiedy szerzej otworzysz oczy,
zobaczysz wtedy jak krasnoludki
przeróżnej barwy
O – tak malutkie
pod muchomorem tańcząc, harcują
w leśnym powietrzu ze śmiechem wirują!
Ich śnieżne brody, czapki czerwone,
zielone, żółte, pomarańczowe
w tańcu śmigają na wszystkie strony…
Jest tak wesoło i kolorowo
Przyroda odkryła swą twarz na nowo;
Wszak złota jesień kłania się Bogu
żegnając lato
na złoto – zielono – purpurowym progu
Piękny ten Boży świat!
Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE i

1. Dziś ostatnie niedzielne Nabożeństwo Różańcowe o godz.
17.00. W tygodniu dzieci zapraszamy na Różaniec o godz.
16.30., natomiast młodzież i dorosłych na godz. 17.00.
2. Młodzież z Ruchu Światło – Życie sprzedaje znicze przed kościołem. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na rekolekcje oazowe dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.
3. W listopadzie odprawiać będziemy codziennie o godz. 17.30
Msze święte i odmawiać Różaniec za zmarłych, których imiona będą nam podane w wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych będziemy codziennie odprawiać w
naszych kościołach pallotyńskich, przez cały miesiąc listopad, 24 Msze święte. Wypominki roczne połączone z Mszą
świętą wieczorną i Różańcem świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Wypominki listopadowe i roczne można składać w zakrystii i w kancelarii paraﬁalnej. Serdecznie
zachęcamy do pamięci modlitewnej o zmarłych.
4. W czwartek, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.
Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Przypominamy o
obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy św. Nabożeństwo różańcowe, połączone z wypominkami listopadowymi, o godz. 17.00. Msze św. na cmentarzach przy ul. Limanowskiego i na Firleju będą o godz. 15.00., rozpoczęcie
Procesji od bram cmentarzy o godz. 14.30.
5. W piątek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Msze św. będą o godz.: 6.30; 8.00; 9.30; i o 18.00.
Msza św. na Firleju o godz. 15.00. W tym dniu na Mszy św. o
godz. 9.30. będziemy modlili się za wszystkich zmarłych pallotynów oraz za siostry pallotynki. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
6. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Okazja do spowiedzi dla dorosłych i młodzieży będzie
wyjątkowo tylko podczas wszystkich Mszy świętych.
7. Wizyta u chorych będzie miała miejsce w drugi piątek miesiąca, to jest 9. XI. od godz. 9.00.
8. W naszej paraﬁi Kurs Przedmałżeński rozpocznie się w pierwszą niedzielę listopada o godz. 14.00 w kancelarii paraﬁalnej.
9. W przyszłą niedzielę, 4 listopada, w kaplicy Świętej Rodziny
Msza święta w intencji Rodzin o godz. 16.00.
10. Również w przyszłą niedzielę, 4 listopada , Msza święta w intencji zmarłych, objętych opieką Hospicjum Królowej Apostołów i ich Rodzin w kaplicy Świętej Rodziny o godz. 14.30.
11. W niedzielę, 4 listopada, Komitet Budowy Kościoła będzie
przyjmował indywidualne oﬁary na budowę kościoła na Mazowszanach.

W MINIONYM
TYGODNIU

Ochrzczeni zostali:

Maks Goździkowski
Jakub Głuchowski
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:
Monika Justyna Autonowicz
i Hubert Czerwiński
Dagmara Izydorska i Paweł Grzegorz Szat
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana:
Marianna Helena Madej (l.67)
Alicja Teresa Wicik ( l.59)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ŻYCZENIA
W 52. rocznicę ślubu Bogumiły i Mariana
w 51. rocznicę ślubu Józefy i Mariana
w 46. rocznicę ślubu Jadwigi i Wiesława
w 25. rocznicę ślubu Anny i Waldemara
w 25.rocznicę ślubu Jolanty i Janusza
w 16. rocznicę ślubu Anny i Jarosława
w 75. rocznicę urodzin Anny
w 71. rocznicę urodzin Ireny
w 35. rocznicę urodzin Artura
w 31. rocznicę urodzin Marcina
w 30. rocznicę urodzin Magdaleny
w 18. rocznicę urodzin Artura
w 18. rocznicę urodzin Tomasza
w 11. rocznicę urodzin Jakuba
w 5. rocznicę urodzin Weroniki
w 3. rocznicę urodzin Emila
łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej i wszelkich
potrzebnych łask na każdy dzień życzy
Redakcja

Wszelkie ogłoszenia, a także prośby
można zgłaszać po numerem telefonu
502 435 468.
Szukam:
- Tapczanu;
- Lodówki;
Oddam:
- Łóżeczko dla dziecka
- pralkę automatyczną
- łóżko pojedyńcze
- fotel dwuosobowy rozkładany
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