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33. N I E DZ I E L A Z W Y K Ł A
E W A N G E L I A : Ł k 21 , 5-19
„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono...
Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach
i przewrotach. To najpierw musi się stać,
ale nie zaraz nastąpi koniec”.
Dzisiejsza Ewangelia jest mową Jezusa na temat rzeczywistości czasów ostatecznych. „Nauczycielu, kiedy to nastąpi?
I jaki będzie znak, gdy się to działać zacznie?” W odpowiedzi
na pierwszym planie stawia Jezus ostrzeżenie: „Strzeżcie się,
żeby was nie zwiedziono”. Ostrzega przed pseudoprorokami
przynoszącymi katastrofalne wieści. „Nie trwóżcie się, gdy
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się
stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Dla tego „najpierw” nie ma
przybliżonego czasu trwania. To „najpierw” trzeba przeżyć.
„Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was
prześladować”. Jezus stwierdza, że trzeba z ufnością przeżyć
cały ten etap „najpierw”. Konieczna jest wytrwałość, „aby
ocalić życie”. Pełni ufności i zawierzenia słowom Jezusa, że „z głowy włos nam nie zginie”, uznamy, że pewnym
czasem jest czas nawrócenia. Wtedy możemy spokojnie w pogodnych działaniach wdzięczności, przeżywać
„dni ludzkie” przed „dniem Pańskim”.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Troska Opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Trzeba pochwalić sukcesy ludzkości przyczyniające się do poprawy warunków życia,
na przykład w zakresie zdrowia, edukacji i komunikacji. Nie możemy jednak zapominać,
że większość mężczyzn i kobiet w naszych czasach żyje codziennie w niedostatku,
rodzącym fatalne konsekwencje”.
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NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU
„Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić,
że jesteś już u kresu, nie wierz w to!
Jeśli znasz odwieczną Miłość, która
Cię stworzyła, to wiesz także, że
w Twoim wnętrzu mieszka dusza
nieśmiertelna. Różne są w życiu
„pory roku”: jeśli czujesz akurat,
że zbliża się zima, chciałbym, abyś
wiedział, że nie jest to pora ostatnia,
bo ostatnią pora Twego życia
będzie wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość Twojego życia sięga
nieskończenie dalej niż jego granice
ziemskie: Czeka cię niebo” (św. Jan
Paweł II).
Czy na każdego?
Chodzi o tych, którzy nie mogą
wejść do nieba, gdyż mają pewne
długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości.

Biblia mówi nam, że mamy przebaczać tym, którzy zgrzeszą przeciwko nam, bezwarunkowo. Niechęć
do prawdziwego przebaczenia
wyraża się w uprzedzeniach, goryczy
i złości, które to cechy w ogóle
nie powinny charakteryzować
chrześcijan.

Przebacz, że się bałem, że nie
ufałem, że uciekałem. Przebacz lęk.
Przebacz złość. Przebacz każdy
grzech. Żałuję. Żałuję, bo kocham
Ciebie... Ty wiesz, że Cię kocham...

Pomyślmy przez chwilę o sobie,
o naszej postawie wobec Jezusa.
Czy ja chętnie przyjmuję gest
miłości od Pana, który także mi
„umywa nogi”, obdarza zbawieniem,
W Modlitwie Pańskiej prosimy pokornie służy? Czy może w geście
Boga, by przebaczył nam grzechy, samowystarczalności zamykam się
tak jak i my odpuszczamy naszym i szukam na własną rękę drogi
zbawienia siebie?
winowajcom.

Jezus przywiązywał wielką wagę
do przebaczenia. Często mówił o
tym swoim uczniom. Sam modlił
się z krzyża: „Ojcze, przebacz im,
bo nie wiedzą, co czynią”. Skąd tak
wielkie znaczenie przebaczenia?
W Piśmie Świętym czytamy: „Jeśli
bowiem przebaczycie ludziom ich
przewinienia, i wam przebaczy
Każdy został kiedyś skrzywdzony,
Czym jest przebaczenie? Brat Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli
urażony, i ktoś zgrzeszył przeciwko Roger z Taizé wspominał: „Najbarnam na jakimś etapie naszego życia. dziej niesłychaną, najbardziej nie przebaczycie ludziom, i Ojciec
Jak mamy reagować na tego typu nieprawdopodobną, najszlachet- wasz nie przebaczy wam waszych
zranienia? Według Biblii mamy prze- niejszą z rzeczywistości królestwa przewinień”. A kto z nas jest bez
winy? Co więcej, kto chciałby
baczać. Św. Paweł mówi: „Bądźcie Bożego”
narazić się na gniew Boga?
dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i To człowiek może przestać kochać
Przebaczmy tym, którzy umarli,
Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. i wtedy nie przebacza, wtedy jego aby mogli spoczywać w pokoju.
serce się zamyka, a w zamkniętym
Przebaczenie byłoby proste, sercu, w ciemnościach, dojrzewają: I na zakończenie: Nie proś mnie o
gdybyśmy mieli przebaczać jedynie niechęć, podejrzliwość, zazdrość, przebaczenie, gdy witam Cię słotym, którzy przychodzą do nas i zemsta. Bóg kocha zawsze i zawsze wem „tęskniłam”. Przebaczenie
proszą o przebaczenie pełni skruchy czeka.
jest najtrudniejszą rozmową końi żalu.
cząca się słowem „zostań”.
Nie jest łatwo skłonić się do
przebaczenia i pojednania. Pojednanie może sprawiać trudność
nawet wówczas, gdy kon�ikt powstał
z naszej własnej winy. Jeśli zaś
winien jest ktoś inny, może ono
wręcz być postrzegane, jako upokorzenie.

Jadwiga Kulik

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. Kto będzie wydawał nas do więzienia?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Przez co ocalimy nasze życie?
Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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CODZIENNA MODLITWA
ZA ZMARŁYCH
W NASZYM KOŚCIELE
PRZEZ CAŁY LISTOPAD
O GODZ. 1720.
PRZYJDŹ
POMÓC TYM,
KTÓRZY
SOBIE SAMI
POMÓC
JUŻ NIE MOGĄ…

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Nakaz świętowania szabatu, który w pierwszym Przymierzu przygotowuje niedzielę
nowego i wiecznego Przymierza, sięga korzeniami do samej istoty Bożego zamysłu”.
we własnym kraju, nie zamierzała
zostać w Polsce. Odważnie, bez
pomoc prześladowanym chrześci- cienia wahania, powiedziała:
„Wracamy do Aleppo, żyjemy tam,
janom.
nie mamy innego wyboru. Po prostu
Dziś w naszej Gazetce jest �lm się za nas módlcie”.
pt. „Uwolnić Asię Bibi”. Jest to historia
Tak bardzo potrzeba naszej
chrześcijanki z Pakistanu, która
została skazana na śmierć przez modlitwy! Nie bądźmy obojętni!
powieszenie za rzekome bluź- Nasza obojętność zabija chrześcijan
nierstwo w stosunku do Proroka na świecie!
Mahometa. Film jest w polskiej
Niekiedy chcielibyśmy coś zrobić,
wersji językowej. Więcej informacji
a pozostaje nam tylko modlitwa.
o �lmie na stronie:
AŻ MODLITWA!
www.asiabibi.org.
Ufamy, że �lm o chrześcijance
Obejrzyj �lm „Uwolnić Asię Bibi”,
z Pakistanu umotywuje nas do
a zobaczysz jaką cenę płacą prawgorliwości w rozmowie z Bogiem.
dziwie zakochani w Jezusie Chrystusie.
Jako Redakcja „Mojej Para�i”
Prześladowani chrześcijanie proszą
zapewniamy, że jeśli (z racji �lmu)
o modlitwę. Dobrze pamiętamy
dziś i za tydzień w naszej skarbonce
(telewizja pokazywała to wielokrotnie)
„Na Gazetkę” pojawią się większe
młodą Syryjkę z Aleppo, która wraz
niż zwykle pieniądze – przekażemy
z grupą chrześcijan przyjechała na
je na pomoc dla prześladowanych
Światowe Dni Młodzieży. Mimo,
chrześcijan.
że niepewna dnia jutrzejszego
Jadwiga Kulik

DZIŚ GAZETKA Z FILMEM
Od 2009 roku w Kościele w Polsce,
dzień dzisiejszy, czyli drugą niedzielę
listopada, obchodzimy jako Dzień
Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzisiaj w sposób szczególny
łączymy się w modlitwie z braćmi
i siostrami, którzy są nękani jedynie
z tego powodu, że uznają Jezusa
Chrystusa za swojego Pana.
Co wiemy o prześladowaniu
chrześcijan we współczesnym
świecie? Media skąpią nam informacji
na ten temat. A my sami? Czy dostrzegamy, że i w naszym kraju, aczkolwiek
niepostrzeżenie, to sukcesywnie,
szykanuje się wyznawców Chrystusa?
Jak dalece pozwolimy prześladowcom wejść w głąb naszej duszy? Jak
dalece w granice naszej Ojczyzny?
W czasie Dnia Solidarności
z Kościołem Prześladowanym, prowadzone są różne akcje promujące

LOGOPEDA ZAPRASZA
Caritas Pallotyńska
zaprasza na
bezpłatne konsultacje
i ćwiczenia logopedyczne
dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia poprowadzi
specjalista z zakresu
korekty wad wymowy.
Szczegółowe informacje o zapisach
w Biurze Caritas
oraz
w Świetlicy
i na plakatach reklamowych.

PRZYPOMINAMY,

ŻE W NAJBLIŻSZĄ
ŚRODĘ
O GODZ. 1800,
KOLEJNA
MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI
NASZEJ OJCZYZNY.
Moja Para�a | 3

KALENDARZ
LITURGICZNY
13 listopada 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Arkadii, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 19-20a
PSALM 98, 5-6. 7-8. 9
2 Tes 3, 7-12
EWANGELIA: Łk 21, 5-19
14 listopada 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Emila, Laury
LITURGIA SŁOWA:
Ap 1, 1-4; 2, 1-5a
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 18, 35-43
15 listopada 2016r. – WTOREK
Imieniny: Leopolda, Alberta
LITURGIA SŁOWA:
Ap 3, 1-6. 14-22
PSALM: 15, 1b-3a. 3bc-4. 5
EWANGELIA: Łk 19, 1-10
16 listopada 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Edmunda, Marka
LITURGIA SŁOWA:
Ap 4, 1-11
PSALM 150, 1-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 19, 11-28
17 listopada 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Grzegorza, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
Ap 5, 1-10
PSALM 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 19, 41-44
18 listopada 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Romana, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
Ap 10, 8-11
PSALM 119, 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131
EWANGELIA: Łk 19, 45-48
19 listopada 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Pawła, Elżbiety, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
Ap 11, 4-12
PSALM 144, 1a i 2bc. 9-10
EWANGELIA: Łk 20, 27-40

TYLKO
DLA
DOROSŁYCH
„Nie obawiaj się
postępować wobec dziecka
twardo i zdecydowanie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii para�alnej kurs przedmałżeński.
2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się
do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.
3. Dzisiaj o godz. 1720 Nabożeństwo w intencji zmarłych pielgrzymów,
a o godz. 1800 Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11”.
4. Jutro, 14 listopada, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych
i samotnych. Od godziny 830 różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast
o godz. 900 Msza święta i Adoracja.
5. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla, w każdej para�i
naszej Ojczyzny, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu,
dokonamy Jubileuszowego przyjęcia i uznania Jezusa Chrystusa
za Pana i Króla. Nam jest to szczególnie bliskie, ponieważ o dokonanie
tego wielkiego aktu modliliśmy się często w naszej para�i. Narodowe
przyjęcie i uznanie królowania Jezusa odbędzie się w najbliższą sobotę,
19 listopada, w krakowskich Łagiewnikach. Nowenna przed Uroczystością
po każdej Mszy świętej wieczornej.
6. W przyszłą niedzielę, 20 listopada, o godz. 1300 Msza święta dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. Po Mszy świętej katecheza.

CZWARTA I PIĄTA RADA OJCA PIO
Czwarta rada dotyczy wieczności. Dla dzieci Bożych
bardzo małe znaczenie ma to krótkie życie, które
przemija, gdy przez wieczność będziemy żyli w chwale
Bożej. Zastanów się więc, czy idziesz właściwą drogą
do wieczności, czy już stawiasz swoją stopę na tej
drodze. Oby w tym kierunku szły Twoje nogi i byś był
szczęśliwy, bo nie ma wielkiego znaczenia życie
w tym przemijającym i niespokojnym świecie.
Piąta rada jest taka: Zachowaj w sercu słowa Jezusa
Ukrzyżowanego, a wszystkie krzyże świata wydadzą się Tobie różami.
Kolce korony cierniowej Zbawiciela, które raniły Jego głowę i ranią także
naszą, nie spowodują w żaden sposób innych ran. Dopóki będzie choćby
jedna kropelka krwi w naszym ciele, dopóty będzie trwała walka między
dobrem a złem. Próby, jakim Cię poddaje i jakimi Cię doświadcza Pan,
są wyróżniającym znakiem Jego szczególnego umiłowania i jakby
drogocenną perłą dla Twej duszy. Te wszystkie trudności przeminą bardzo
szybko, jak przemija zima, a po niej nastaje wiosna. Także i po naszym
życiu doczesnym, które tak szybko przemija, nastanie niekończąca się
wiosna, która będzie tym bogatsza i piękniejsza, im więcej było nawałnic
i burz.
opr. eg
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