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XXX NIEDZIELA ZWYK£A � ROK C Czy wiesz, ¿e�
List do Kolosan (gr. Kollosai �
gwa³towny). Pismo adresowane do
chrze�cijan Kolosów, miast w zachodniej
czê�ci Azji Mniejszej. Z polecenia �w.
Paw³a dzia³alno�æ misyjn¹ prowadzi³ tam
Epafras, z uznaniem wspomniany w
li�cie. List do Kolosan, napisany w latach
57-60, prawdopodobnie nie pochodzi od
samego Paw³a. Jego g³ównym tematem
dogmatycznym jest szczególna rola
zbawcza Chrystusa. Z napomnieñ
moralnych s¹ znane zw³aszcza tzw.
tablice ¿ycia domowego: pouczenia
adresowane do poszczególnych stanów.

Ewangelia: £k 18, 9 - 14
Celnik sta³ z daleka i nie �mia³ nawet oczu
wznie�æ ku niebu, lecz bi³ siê w piersi i mówi³:
�Bo¿e, miej lito�æ dla mnie, grzesznika!�
Powiadam wam: Ten odszed³ do domu
usprawiedliwiony, nie tamten. Ka¿dy bowiem,
kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê
uni¿a, bêdzie wywy¿szony.

D z i s i e j s z a
E w a n g e l i a
przedstawia nam

dwa modele modlitwy. Model
modlitwy faryzeusza: nie ma w niej
¿adnej pro�by, brak poczucia w³asnej
s³abo�ci. Jest �wiadomo�æ spe³niania
wszystkich przykazañ, a razem z tym
pewno�æ, a nawet zarozumia³o�æ, ¿e
kroczy siê s³uszn¹ drog¹. Taka
modlitwa nie mo¿e trafiæ przed
majestat Boga. Nie jest ani
uwielbieniem, ani pro�b¹; ona jest
obraz¹ Boga.

Model modlitwy celnika: modlitwa
nie tylko pokornego cz³owieka, ile
nosz¹cego w sobie stale poczucie
w³asnej winy i nico�ci. W swej
modlitwie liczy on na bezgraniczne
mi³osierdzie Boga. I ten cz³owiek
odchodzi do domu usprawiedliwiony.

Przyjacielu, je�li chcesz siê szczerze
i �wiêcie rozmówiæ z Bogiem, to
pozostaw wszystko inne poza sob¹,
a pozostañ na modlitwie tylko Ty
i Twój Bóg. Zechciej za wszelk¹ cenê
z Nim siê zjednoczyæ i uwielbiæ Go.

ks. Ireneusz

Dwa modele modlitwy

�Z³otówka�
15 listopada uka¿e

siê Dwusetny numer
�Mojej Parafii�.
Chcemy uczciæ ten
jubileusz uroczyst¹
Msz¹ �wiêt¹ i festynem
dla naszych Parafian. Kontynuujemy
akcjê �Z³otówka�. Niech ta
symboliczna moneta jednoz³otowa
z³o¿ona do puszki na gazetkê bêdzie
wk³adem ka¿dego z nas
w u�wietnienie �wiêta Gazetki
Parafialnej. Za wszystkie ofiary
serdecznie dziêkujemy.

Redakcja

u¿ywa fa³szywej miary. Mierzy siebie wed³ug
tych �tam z ty³u� i bada swoj¹ pozycjê wed³ug
�tych, tam ni¿ej�. Wraca do domu
nieusprawiedliwiony, poniewa¿ uwa¿a siebie za
pobo¿niejszego i lepszego od innych - �tych tam
z ty³u i tych tam ni¿ej�.

Faryzeusz
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KATECHEZA
Krzy¿ - znak Trójcy �wiêtej

Przez trzy ostatnie katechezy starali�my siê zg³êbiæ
Tajemnicê Trójcy �wiêtej. W obecnym rozwa¿aniu spróbujemy wyci¹gn¹æ
z prawdy wiary o Bogu Trójjedynym konkretne wnioski.

Pierwsza sprawa, jaka mi siê nasuwa to warto�æ znaku krzy¿a, który
czynimy w imiê Ojca i Syna, i Ducha �wiêtego - w imiê Trójcy �wiêtej. Za
symbol ten umiera³o wielu ludzi, d³ugo te¿ walczono, aby krzy¿ nie znik³ z
naszej �wiadomo�ci i ¿ycia. Dzisiaj, gdy tak mocno podkre�la siê wolno�æ,
czy to s³owa, czy �wiatopogl¹du, wydaje siê, ¿e owoc tej wolno�ci jest
niewidoczny, je¿eli chodzi o znak krzy¿a. Wystarczy zaobserwowaæ tylko
sposób kre�lenia tego �wiêtego znaku przez nas samych. Czy nie wykonujemy
go wstydliwie, z za¿enowaniem lub strachem?

Kiedy u�wiadomimy sobie, ¿e nasze �wiadczenie o wierze, o tym, kim
jest dla mnie Bóg, zaczyna siê nie tylko od wielkich czynów, ale tak¿e od
prostego prze¿egnania siê, od samego sposobu, w jaki siê ¿egnamy, byæ mo¿e
bêdziemy potrafili ukochaæ tê czynno�æ, byæ mo¿e powrócimy do niej
w autobusie czy przechodz¹c obok ko�cio³a.

Wykonanie krzy¿a jest zaproszeniem Boga Ojca, Syna Bo¿ego i Ducha
�wiêtego do naszego ¿ycia, problemów, konkretnych sytuacji, jest
przyzywaniem Boga, oddawaniem siê w Jego opiekê. Jest to równie¿ dowód
niezwyk³ej blisko�ci Boga i Jego troski o to, aby�my mogli w bardzo prosty
sposób z Nim siê spotykaæ.

ks. Tomasz

Juda Tadeusz, aposto³ - U �w. £ukasza (6, 16) i w Dziejach
apostolskich (1,13) jest te¿ nazywany Jud¹ Jakubowym. Wnosili st¹d
niektórzy, i¿ by³ bratem aposto³a Jakuba, ale wniosek ten k³óci siê z form¹
deklinacyjn¹, która w zakresie pokrewieñstwa wyra¿a raczej synostwo, jest
swego rodzaju form¹ patronimiczn¹. Nie wiadomo zreszt¹, kim by³ Jakub,
z którym ewangelista zwi¹za³ naszego �wiêtego. O samym judzie Tadeuszu
dowiadujemy siê z Biblii niewiele: w³a�ciwie tylko to, i¿ w czasie Ostatniej
Wieczerzy zapyta³ Mistrza: �Panie, có¿ siê sta³o, ¿e nam siê masz objawiæ,
a nie �wiatu?� (J 14, 22). Jeszcze mniej wiadomo�ci posiadamy o dzia³alno�ci

aposto³a po Zes³aniu Ducha �wiêtego. Hieronim
utrzymuje, i¿ pracowa³ w okolicach Edessy, gdzie
zetkn¹æ siê mia³ z królem Abgarem. Wedle Paulina
z Noli dzia³a³ w Libii. Wenancjusz Fortunat, za nim
za� teksty liturgii rzymskiej utrzymuj¹, ¿e terenem
jest aposto³owania by³a Mezopotamia i ¿e �mieræ
mêczeñsk¹ poniós³ wespó³ z aposto³em Szymonem
w Persji. Z nim te¿ razem wpisany zosta³ do
martyrologium rzymskiego pod dniem
28 pa�dziernika. Szczególnego kultu w ci¹gu
wieków nie doznawa³. Dopiero w XVIII w. sta³ siê
popularnym �wiêtym w Austrii i w Polsce. Obecnie
czczony jest czêsto jako orêdownik w sprawach
beznadziejnych. Dodajemy wreszcie, i¿ wedle wielu
dawniejszych egzegetów i takich powag, jak
Atanazy czy Augustym, Juda Tadeusz mia³by byæ

autorem ostatniego z listów apostolskich, uznanych za ksiêgi kanoniczne.
Nowsi bibli�ci sk³aniaj¹ siê jednak - i to nie bez powa¿nych racji - do
odró¿nienia do aposto³a Judy Tadeusza drugiego Judy - �brata Pañskiego�
(Mt 13, 55; £k 6, 3), który wedle Hegezypa mia³ byæ synem Kleofasa i Marii
(por. J 19, 25). Ten rodzinny zwi¹zek z Mistrzem sprawi³, i¿ w pierwotnej
gminie jerozolimskiej cieszy³ siê on niemal tak¹ sam¹ powag¹ co jego brat
Jakub. Tê w³a�nie powagê po³o¿y³ na szali, kieruj¹c do wiernych list,
w którym przestrzega przed fa³szywymi nauczycielkami.

Juda Tadeusz

Ró¿aniec zaczyna siê odmawiaæ od krzy¿yka.
Nale¿y uj¹æ go mocna i wymówiæ s³owa: �W imiê Ojca
i Syna, i Ducha �wiêtego�. Nastêpnie odmawia siê
Wyznanie wiary (krótkie) i na koñcu dodaje: �Chwa³a
Ojcu i Synowi, i Duchowi �wiêtemu, jak by³a na
pocz¹tku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.�
Nastêpnie ujmuje siê
pierwszy paciorek
i odmawia Ojcze nasz.
Na trzech kolejnych
paciorkach mówi siê
Zdrowa� Maryjo:
Zdrowa� Maryjo,
³aski pe³na. Pan
z Tob¹! B³ogo-
s³awiona� Ty miêdzy
niewiastami i b³ogo-
s³awiony owoc ¿ywo-
ta Twojego, Jezus.
�wiêta Maryjo, Matko
Bo¿a, módl siê za nami
grzesznymi teraz i w godzinê
�mierci naszej. Amen. Po ka¿dym
s³owie �Jezus� wtr¹ca siê
wezwanie. Przy pierwszym z
trzech paciorków dodaje siê: ��który pomna¿a nasz¹
wiarê�, przy drugim: ��który umacnia nasz¹
nadziejê�, a przy trzecim: ��który rozpala nasz¹
mi³o�æ�.
Teraz palce przesuwaj¹ siê na paciorek, od którego
rozpoczyna siê ³añcuch piêædziesiêciu paciorków
podzielonych na piêæ grup (tajemnic), rozdzielonych
pojedynczymi paciorkami. Na pojedynczych
paciorkach odmawia siê Ojcze nasz i Chwa³a Ojcu,
a na pozosta³ych Zdrowa� Maryjo. Ca³y ró¿aniec
sk³ada siê z trzech czê�ci: radosnej, bolesnej
i chwalebnej, a ka¿da cze�æ z piêciu tajemnic,
w których rozwa¿a siê ¿ycie i cierpienie Jezusa.
Odmawiaj¹c Zdrowa� Maryjo, po ka¿dym
wspomnieniu imienia Jezus dodaje siê s³owa
streszczaj¹ce dan¹ tajemnicê np.: Którego� Ty, o Panno,
z Ducha �wiêtego poczê³a. Czê�æ pierwsza - radosna:
1) Którego� Ty, o Panno, z Ducha �wiêtego poczê³a;
2) Którego� Ty, o Panno, do El¿biety nios³a;
3) Którego� Ty, o Panno, w Betlejem porodzi³a;
4) Którego� Ty, o Panno, w �wi¹tyni ofiarowa³a;
5) Którego� Ty, o Panno, w �wi¹tyni znalaz³a. Czê�æ
druga - bolesna: 1) Który za nas krwi¹ siê poci³;
2) Który za nas by³ ubiczowany: 3) Który za nas by³
cierniem ukoronowany; 4) Który za nas ciê¿ki krzy¿
nosi³; 5) Który� za nas by³ ukrzy¿owany. Cze�æ trzecia
- chwalebna; 1) Który zmartwychwsta³: 2) Który do
nieba wst¹pi³; 3) Który nam Ducha �wiêtego zes³a³;
4) Który Ciê, o Panno, wzi¹³ do nieba; 4) Który Ciê,
o Panno, w niebie ukoronowa³.

Tak odmawia siê ró¿aniec �wiêty
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 �Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie�

W �redniowieczu istnia³ piêkny zwyczaj, ¿e w klasztorach po �mierci
braci czyniono starania, aby im zapewniæ mo¿liwie najwiêcej modlitw.
Poniewa¿ nie by³o radia i prasy imiona ich spisywano na zwoju pergaminu i
jeden z zakonników udawa³ siê do innych klasztorów odmawiaj¹c po drodze
modlitwy za zmar³ych. Wchodz¹c do klasztoru mówi³: �Zanotujcie u siebie
imiona naszych zmar³ych braci, a na moim zwoju wypiszcie imiona swoich,

by�my mogli ich Bogu polecaæ�.
Zwyczaj ten zachowa³ siê po dzi� dzieñ w klasztorach. Zachowa³ siê równie¿ w tradycji wiary w formie tak zwanych

�wypominków�, gdy piszemy imiona zmar³ych na kartkach. Nie zrywajmy z tym piêknym i wymownym zwyczajem,
przekazujmy go naszym dzieciom, by pamiêta³y o nas po naszej �mierci.

Zmar³ym w czy�æcu cierpi¹cym mo¿emy pomóc i przy�pieszyæ ich zbawienie: przez modlitwê i cierpienie, przez
ofiarê Mszy �w., dobre uczynki i Komuniê �w.

W intencji zmar³ych, których imiona bêd¹ nam podane w miesi¹cu listopadzie w naszym ko�ciele, bêdziemy
odprawiaæ ka¿dego dnia Mszê �w. o godz. 18.00 i odmawiaæ ró¿aniec. Ponadto za zmar³ych poleconych naszej modlitwie
bêdziemy odprawiaæ codziennie przez ca³y miesi¹c listopad 12 Mszy �w. w naszych ko�cio³ach pallotyñskich.

Z³o¿one ofiary zostan¹ przeznaczone na budowê ko�cio³a - Bóg zap³aæ.
Oddani w Chrystusie

Ksiê¿a Pallotyni

Drodzy Parafianie!

W Niedzielê Misyjn¹
przybyli do naszej parafii
niezwykli go�cie. Wielki to
zaszczyt dla nas, ¿e sam
Arcybiskup Kigali,
Przewodnicz¹cy Konferencji
Episkopatu Rwandy ks.
Tadeusz Ntiainyurwa w

drodze powrotnej od Ojca �wiêtego odwiedzi³ nasz¹
wspólnotê parafialn¹. Wraz z arcybiskupem przybyli:
Sekretarz Sekretariatu Misyjnego Ksiê¿y Pallotynów - ks.
Stanis³aw Kuraciñski, który g³osi³ S³owo Bo¿e i Regiona³
Regii �wiêtej Rodziny w Rwandzie i Zairze - ks. Stanis³aw
Filipek.

Arcybiskup spotka³ siê z dzieæmi na Mszy �w. o godz.
12.00. Dzieci polskie powita³y �piewem mi³ego go�cia
i prosi³y, aby przekaza³ pozdrowienia dzieciom
rwandyjskim.

O godz. 13.00 procesj¹ rozpoczê³a siê uroczysta Msza
�w. której przewodniczy³ ks. Arcybiskup. W koncelebrze
byli: ks. Stanis³aw Kuraciñski, ks. Stanis³aw Filipek, ks.
Stanis³aw Barcikowski i ks. Tomasz Makarewicz.
W imieniu naszej wspólnoty parafialnej przedstawi³
i przywita³ zacnego go�cia ks. Stanis³aw Barcikowski.
Nastêpnie uczyni³a to m³odzie¿ wrêczaj¹c symboliczne
wi¹zanki kwiatów. Arcybiskup witaj¹c zebranych

powiedzia³, ¿e odwiedzi³ wiele krajów Europy, ale nigdzie
nie widzia³ tak licznie zgromadzonych wiernych. Doda³,
¿e to wielka ³aska od Pana Boga dla nas i dla naszego
Ko�cio³a. Taka wiara to wielki potencja³ do nowej
ewangelizacji, której potrzeba dzisiejszemu �wiatu.

W homilii, któr¹ wyg³osi³ go�æ z Rwandy, us³ysze-
li�my o misyjnym dziele Ko�cio³a, o odpowiedzialno�ci
ka¿dego wierz¹cego za g³oszenie Ewangelii. W sposób
szczególny zaznaczy³ rolê polskich misjonarzy
w ewangelizacji Afryki, w tym i Rwandy. W koñcowych
s³owach wyrazi³ wdziêczno�æ polskim misjonarzom -
Pallotynom za wk³ad w dzie³o misyjne Ko�cio³a.

Na koniec Eucharystii ks. Arcybiskup udzieli³
wszystkim zebranym b³ogos³awieñstwa w swoim
narodowym jêzyku.

Maria Sowiñska

Niezwyk³y Go�æ

Wszystkich, którzy chc¹ okazaæ sw¹ solidarno�æ z cier-
pi¹cymi Rwandyjczykami, zapraszamy do wspó³pracy.
Nasz adres:

PALLOTYÑSKI SEKRETARIAT MISYJNY
PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa

skr. poczt. 225
KONTO: PKO IV O/M W-wa

10201042-35318-270-1
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INFORMACJE W minionym tygodniu
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Drukarnia Virgo s.c. tel. 0601 31 51 67, 0601 97 02 72

¯YCZENIA

Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:

Agnieszka Osiñska
i Pawe³ Zaj¹c,
Agnieszka Trybusiñska
i Daniel Kustra,
Sylwia Janina Krochowicz
i Wojciech Stanis³aw Mat³acki,
Ewelina Dubiñska
i S³awomir Janusz Karasek,
Marta Maria Fudala
i Adnrzej Makowski.

Odeszli do Pana:

Marian Kosiór lat 71.

1. Dzi� Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe o godz. 17.00; w
dni powszednie o godz. 17.30, dla dzieci o godz.
16.30, m³odzie¿y o 19.00.

2. W tym tygodniu z soboty na niedzielê zmiana czasu z letniego
na zimowy. Msze �wiête w niedziele i �wiêta pozostaj¹ bez
zmian: w du¿ym ko�ciele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 10.45, 12.00,
13.00 i 18.00. W ma³ym ko�ciele o godz. 13.00 z udzieleniem
sakramentu chrztu.

3. W przysz³¹ niedzielê � Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych. Msze
�wiête jak w ka¿d¹ niedzielê. Nabo¿eñstwo na cmetarzach: przy
ul. Limanowskiego i na Firleju o godz. 15.00.

4. Komitet Budowy bêdzie przyjmowa³ indywidualne ofiary na
budowê ko�cio³a 8 listopada.

5. Przed wej�ciem do Ko�cio³a m³odzie¿ z Ruchu �wiat³o-¯ycie
w dzisiejsz¹ niedzielê bêdzie sprzedawaæ znicze nagrobkowe.
Dochód ze sprzeda¿y tych zniczy jest przeznaczony na pomoc
dla dzieci i m³odzie¿y z biednych rodzin z naszej parafii, aby
im umo¿liwiæ wyjazd na oazy wakacyjne w przysz³ym roku.
Cena mniejszego znicza 1 z³oty, a wiêkszego 2 z³ote. Z serca
dziêkujemy za wszelkie ofiary z³o¿one na ten cel.

Podziêkowanie
Sk³adam podziêkowanie
Wszystim Parafianom, którzy
g³osowali na mnie w wyborach
11.10.1998 roku.

Jan Rychlicki

W 30. rocznicê �lubu Anny i W³adys³awa,
w 30. rocznicê �lubu Zofii i Henryka,
w 3. rocznicê �lubu Marzeny i Antoniego
¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych i opieki
Naj�wiêtszej Marii Panny.

Pan Jezus wszystkich nas bardzo kocha. Szczeglnie jednak mi³uje
dzieci. Widzimy to na obrazkach �wiêtych, w ksi¹¿kach religijnych, na
ilustracjach. G³aszcze je po g³ówkach, tuli do siebie, rozmawia.

Kiedy ¿y³ tu na Ziemi, pragn¹³ przebywaæ z ka¿d¹ ma³¹ istotk¹ jak najwiêcej czasu, bo widzia³ w niej to, co najlepsze i
najpiêkniejsze. �wiadcz¹ o tym s³owa wypowiedziane do aposto³ów: �Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie�.

Dlatego, Drogie Dzieci, dbajcie o to by�cie by³y prawdziwymi przyjació³mi Jezusa. B¹d�cie blisko Niego, bo On Was bardzo kocha.
Chce widzieæ Wasze skupienie na Eucharystii, Wasz¹ skruchê w sakramencie pokuty i rado�æ, kiedy przychodzi do Waszych serc � kiedy
tak jest, Jezus jest bardzo szczê�liwy.

Magda Kowalska

PARAFIANINEK

Jezus i Ty

Pionowo:
1. Czas odpoczynku ucznia
2. Miesi¹c po�wiêcony Matce Pana Jezusa.
4. Pierwszy cz³owiek.

6. Leczy je kardiolog.
7. Z niego powsta³a Ewa.
8. G³owa rodziny.

11. Niewiadoma.
12. Np. wróbel, gil, skowronek.
15. Matka Kaina i Abla.

Poziomo:
3. Obchodzi �wiêto 26 maja.
5. Zdradzi³ Pana Jezusa.
9. Uczêszcza do szko³y.
10. Bez grzechu pierworodnego.
13. Dokument urodzenia.

14. P³ynie przez niego Nil.
16. Znicz.

Litery z pól ponumerowanych
w prawym dolnym rogu od 1 do 20
utworz¹ rozwi¹zanie.

Magda Kowalska


