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KOŒCIÓ£ PRZEŒLADOWANY W ŒWIECIE
Przeœladowanie chrzeœcijan jest dzisiaj
faktem niezaprzeczalnym. Aby siê o tym
przekonaæ, wystarczy uwa¿nie obserwowaæ
wydarzenia, które dokonuj¹ siê na naszych
oczach lub docieraj¹ do nas poprzez œrodki
masowego przekazu. Przeœladowania
chrzeœcijan wpisuj¹ siê w szerszy kontekst
e s ka l a c j i p r ze m o c y i a g re s j i , k t ó r ¹
obserwujemy w otaczaj¹cym nas œwiecie.
Gwa³t i przemoc pojawiaj¹ siê tam, gdzie
naruszaj¹c godnoœæ cz³owieka, usi³uje siê
narzuciæ mu jakiœ rodzaj zachowania, system
spo³eczny, religijny lub wymusiæ na nim
rezygnacjê z tego, co mu siê s³usznie nale¿y.
Przeœladowanie chrzeœcijan przybiera dziœ
ró¿ne formy: od oœmieszania, marginalizacji i
usuwania z przestrzeni publicznej a¿ do
odbierania ¿ycia. Kontynent europejski, który
po upadku Cesarstwa Rzymskiego odbudowa³ siê pod sztandarem Krzy¿a, dzisiaj jest
odcinany od znaku swojej to¿samoœci, kultury, a przede wszystkim od chrzeœcijañskich
korzeni. Krzy¿ Chrystusa i inne chrzeœcijañskie symbole staj¹ siê w niektórych
czêœciach Europy zakazane. Coraz czêœciej na naszym kontynencie dochodzi te¿
do profanacji miejsc kultu i cmentarzy. Przemiany, jakie dokonuj¹ siê w Europie,
wpisuj¹ siê w dramat konfliktów i przeœladowañ chrzeœcijan, do których dochodzi
w innych czêœciach œwiata. Wed³ug Raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc
Koœcio³owi w Potrzebie w roku 2014 w 116 krajach œwiata dochodzi³o do ³amania
wolnoœci religijnej, z czego w dwudziestu krajach sytuacja jest dramatyczna. Ponad
100 tys. chrzeœcijan ka¿dego roku jest brutalnie mordowanych, a jedynym motywem
odebrania im ¿ycia jest wyznawana przez nich chrzeœcijañska wiara. Los chrzeœcijan
oraz ich obecnoœæ w Iraku, Syrii, pó³nocnych stanach Nigerii ci¹gle stoi pod znakiem
zapytania. Na oczach ca³ego œwiata fundamentaliœci z „pañstwa islamskiego”
dokonuj¹ rzezi na wyznawcach Chrystusa, przybijaj¹c ich do krzy¿a, zadaj¹c tortury,
dokonuj¹c rytualnych egzekucji. (dokoñczenie na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 12,38-44).
Jezus nauczaj¹c mówi³ do zgromadzonych: „Strze¿cie siê uczonych w Piœmie.
Z upodobaniem chodz¹ oni w pow³óczystych szatach, lubi¹ pozdrowienia na rynku,
pierwsze krzes³a w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadaj¹ domy wdów i dla
pozoru odprawiaj¹ d³ugie modlitwy. Ci tym surowszy dostan¹ wyrok”. Potem usiad³
naprzeciw skarbony i przypatrywa³ siê, jak t³um wrzuca³ drobne pieni¹dze do skarbony.
Wielu bogatych wrzuca³o wiele. Przysz³a te¿ jedna uboga wdowa i wrzuci³a dwa pieni¹¿ki,
czyli jeden grosz.
Wtedy przywo³a³ swoich uczniów i rzek³ do nich: „Zaprawdê
powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuci³a najwiêcej ze wszystkich,
którzy k³adli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywa³o; ona zaœ ze swego niedostatku wrzuci³a wszystko, co mia³a,
ca³e swe utrzymanie”.
* * * * * * * * * * * *
CZY BOGU MO¯NA ZAIMPONOWAÆ?
Pobo¿noœæ w dzisiejszych czasach nie jest popularna. Nie pop³aca ju¿ tak
jak kiedyœ. Mo¿e to i dobrze, bo chyba nie o tak¹ religijnoœæ Panu Bogu
chodzi³o. O jak¹ wiêc? Aby siê o niej dowiedzieæ, wystarczy zapoznaæ siê
z dzisiejsz¹ Ewangeli¹. Istnieje bowiem pobo¿noœæ fa³szywa, która jest ni¹
tylko z nazwy, i istnieje tak¿e prawdziwa. Aby nauczyæ siê je rozró¿niaæ,
trzeba spojrzeæ na obie oczyma Jezusa. Z jednej strony Chrystus ukazuje nam tych, którzy w oczach
ludzkich uchodzili za pobo¿nych. A wiêc faryzeuszów, oddaj¹cych siê d³ugim modlitwom, i bogaczy,
którzy wiele wrzucali do œwi¹tynnej skarbony. Z drugiej strony ubog¹ wdowê, na któr¹ nikt
nie zwraca³ specjalnej uwagi. Faryzeusze i bogacze popisywali siê sw¹ pobo¿noœci¹ dla zyskania
uznania w oczach ludzkich. Pobo¿noœæ ta niewiele ich kosztowa³a. Owszem, by³a dla nich Ÿród³em
wielu korzyœci, jednak przed tego rodzaju pseudopobo¿noœci¹ Chrystus ostrzega. Zupe³nie inna by³a
pobo¿noœæ ubogiej wdowy. Wrzucaj¹c do skarbony zaledwie dwa pieni¹¿ki, nie mog³a nikomu
zaimponowaæ, nikomu tylko samemu Bogu. Nie to by³o jednak jej celem. Ona po prostu pokaza³a
swym czynem, ¿e ca³kowicie zdaje siê na Niego. I nie zrobi³a tego na pokaz. Chrystus, który
zdecydowa³ siê na krzy¿, doskonale rozumia³ tê kobietê. I On, dobrowolnie id¹c na œmieræ, zaufa³
swemu Ojcu bez reszty, zupe³nie zdaj¹c siê na Niego. Zaufaæ w ten sposób Bogu, w pewnym sensie
wbrew samemu sobie i okolicznoœciom, to w³aœciwy idea³ pobo¿noœci, na który wskazuje Jezus.
* * * * * * * * * *

Papie¿ Franciszek: œwiêci ¿yj¹ obok nas...
Franciszek przypomnia³, ¿e œwiêci s¹ dla nas przyk³adem do naœladowania. Nie tylko ci ju¿ kanonizowani,
ale równie¿ ci z „s¹siedztwa”, którzy dziêki ³asce Bo¿ej podjêli wysi³ek wprowadzania Ewangelii w codziennoœæ
swego ¿ycia.
„Takich œwiêtych i my spotkaliœmy; mo¿e mamy kogoœ takiego w rodzinie albo wœród przyjació³ i znajomych.
Musimy im byæ wdziêczni, a przede wszystkim powinniœmy byæ wdziêczni Bogu za to, ¿e nas nimi obdarzy³,
postawi³ blisko nas, jako ¿ywe przyk³ady, zara¿aj¹ce sposobem ¿ycia i umierania w wiernoœci Jezusowi i Jego
Ewangelii – mówi³ Franciszek. - Ilu¿ dobrych ludzi poznaliœmy i znamy w naszym ¿yciu. Mówimy
spontanicznie: «to naprawdê œwiêty cz³owiek!». To œwiêci z s¹siedztwa, niekanonizowani, ale którzy ¿yj¹
wœród nas. Naœladowanie ich gestów mi³oœci i mi³osierdzia, to trochê przed³u¿anie ich obecnoœci w œwiecie.
Te ewangeliczne gesty s¹ jedynymi, które przetrwaj¹ zniszczenie œmierci: akty czu³oœci, hojna pomoc, czas
spêdzony na s³uchaniu, odwiedziny, dobre s³owo, uœmiech… W naszych oczach, te gesty mog¹ wydawaæ siê
bez znaczenia, jednak w oczach Boga s¹ wieczne, poniewa¿ mi³oœæ i wspó³czucie s¹ silniejsze ni¿ œmieræ”.
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KOŒCIÓ£ PRZEŒLADOWANY W ŒWIECIE (c.d. ze str. 1)
W samym Iraku przed dwunastoma laty ¿y³o 1 milion 450 tys. chrzeœcijan, dzisiaj jest
ich nieca³e 100 tys. Arcybiskup Mosulu w sierpniu ubieg³ego roku wys³a³ informacjê
do Ojca Œwiêtego, ¿e w jego diecezji po 1400 latach przesta³a istnieæ wspólnota
chrzeœcijañska. Podobne wieœci mo¿emy ju¿ nied³ugo us³yszeæ z Aleppo w Syrii i z wielu
innych diecezji, gdzie coraz brutalniej eliminuje siê chrzeœcijan.
Jednym z bolesnych przejawów wspó³czesnej przemocy jest tak¿e zabijanie
misjonarzy, najczêœciej pracuj¹cych i daj¹cych œwiadectwo Chrystusowi wœród
najubo¿szych mieszkañców naszego globu.
Wed³ug statystyk publikowanych przez
watykañsk¹ Kongregacjê Ewangelizacji
Narodów ka¿dego roku ginie od 20 do 30
katolickich misjonarzy. S¹ wœród nich tak¿e
Polacy, jak choæby m³odzi franciszkanie
o. Zbigniew Strza³kowski i o. Micha³ Tomaszek,
którzy za kilka tygodni bêd¹ przez papie¿a
Franciszka og³oszeni b³ogos³awionymi. Zostali
oni zamordowani przed ponad dwudziestu laty
przez terrorystów marksistowskiego ruchu
„Œwietlisty Szlak”, który d¹¿y³ zbrodniczymi
metodami do zmiany ustroju w Peru. Dwaj trzydziestoletni misjonarze z Polski zostali
zabici za to, ¿e g³osili Ewangeliê, ale równie¿ dlatego, ¿e troszczyli siê o potrzeby Indian
cierpi¹cych skrajne ubóstwo, zapewniaj¹c najubo¿szym chleb i odzienie oraz buduj¹c
wspólnotê solidarnoœci i wzajemnej pomocy wœród andyjskich górali. Takich
wstrz¹saj¹cych wydarzeñ jest wiêcej.
Jako chrzeœcijanie nie mo¿emy patrzeæ na te wydarzenia obojêtnie. Spo³eczny wymiar
z³a i grzechu, prowadz¹cy do przeœladowañ chrzeœcijan, domaga siê odpowiedzi ze strony
wierz¹cych. Musimy zaj¹æ stanowisko zaanga¿owane i ewangeliczne. Równie¿ i my nie
mo¿emy pozostaæ obojêtni na cierpienie przeœladowanych. Solidarnoœæ z nimi jest naszym
obowi¹zkiem oraz form¹ wyrazu naszej w³asnej wiernoœci Chrystusowi Panu i naszemu
sumieniu. G³oœno wypowiadamy wiêc nasz¹ niezgodê na niesprawiedliwe traktowanie
przeœladowanych sióstr i braci w wierze. Mówimy przeœladowcom za Chrystusem Panem
cierpi¹cym dzisiaj w naszych braciach: „Je¿eli Ÿle powiedzia³em, udowodnij, co by³o z³ego.
A je¿eli dobrze, to dlaczego mnie bijesz” (J 18,23). G³os chrzeœcijan wo³aj¹cych o pomoc
powinien znaleŸæ odzew wœród wszystkich ludzi dobrej woli, którym rzeczywiœcie na sercu
le¿y troska o pokojowe wspó³¿ycie rodziny ludzkiej. Krzywda drugiego cz³owieka,
niezale¿nie od wyznawanej wiary, nie powinna umykaæ uwadze tych, którzy mieni¹ siê
obroñcami ludzkich praw i krzewicielami cywilizacji. Chrzeœcijanie przeœladowani za wiarê
swoje mêczeñstwo wpisuj¹ w jedyn¹ Ofiarê, któr¹ Pan Jezus z³o¿y³ sam z Siebie dla
zbawienia œwiata. W ich ¿yciu realizuje siê ewangeliczna zapowiedŸ Jezusa: „Podnios¹
na was rêce i bêd¹ was przeœladowaæ. I z powodu Mojego imienia bêdziecie w nienawiœci
u wszystkich.” (£k 21,12.17). Równie¿ i my winniœmy byæ gotowi na cierpienie w obronie
chrzeœcijañskiej wiary.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ – trzydziesta druga niedziela w ci¹gu roku i VII Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em
Przeœladowanym, obchodzony w drug¹ niedzielê listopada od 2009 roku, oraz zakoñczenie
Tygodnia Modlitw za Zmar³ych. S³owo Bo¿e tej niedzieli ka¿e nam patrzeæ na bliŸnich i ich czyny
oczyma Chrystusa, który bezb³êdnie ocenia intencje i motywy dzia³ania ka¿dego cz³owieka oraz
jego mo¿liwoœci. Swoimi modlitwami i ofiarami finansowymi pospieszmy w tym roku z pomoc¹
wyznawcom Chrystusa przeœladowanym za wiarê w Syrii.
2. Celem koñcz¹cego siê dziœ Tygodnia Modlitw za Zmar³ych jest zmobilizowanie nas do pamiêci
modlitewnej o zmar³ych w ci¹gu ca³ego roku. Wyrazem tej pamiêci s¹ miêdzy innymi wypominki
za zmar³ych. Jeœli ktoœ nie zd¹¿y³ jeszcze ich zamówiæ, to mo¿e to uczyniæ dziœ lub w najbli¿szym
czasie. Du¿e znaczenie dla zmar³ych ma zamawianie Mszy Œwiêtej w ich intencjach i uczestniczenie
w nich w sposób pe³ny, to znaczy przez przyjêcie Komunii Œwiêtej. Nale¿y te¿ doceniæ ofiarowanie
za zmar³ych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrzeœcijañskiego mi³osierdzia.
3. Jutro – 9 listopada - œwiêto rocznicy poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej, która jest katedr¹ biskupa
Rzymu czyli papie¿a. Przy tej okazji pomyœlmy o naszym pos³uszeñstwie nauczaniu papieskiemu
i o naszej modlitwie w intencji widzialnej g³owy Koœcio³a.
00
4. We wtorek – 10 listopada – zakoñczenie Nowenny ¯a³obnej – o godz. 18 - Msza Œw., po niej
Ró¿aniec za zmar³ych i procesja ¿a³obna ze œwiecami wokó³ koœcio³a.
00
5. W œrodê – 11 listopada - 97. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Msze Œw. o godz. 7
00
i 18 – podczas których bêdziemy modliæ siê w intencji Ojczyzny.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek 04.11 - œw. Leon Wielki, papie¿ i doktor Koœcio³a, który wytrwale zwalcza³ b³êdy
w wierze, troszczy³ siê o jednoœæ Koœcio³a i przyczyni³ siê do obrony Rzymu przed najazdami
barbarzyñców w V wieku;
• w œrodê 04.11 - œw. Marcin z Tours, biskup , który zas³yn¹³ z gorliwoœci pasterskiej i praktykowania
mi³osierdzia chrzeœcijañskiego, zmar³y w IV wieku, wkrótce zosta³ zaliczony do grona œwiêtych jako
pierwszy spoœród tych, którzy nie byli mêczennikami;
• w czwartek 04.11 - œw. Jozafat Kuncewicz, biskup i mêczennik, który swoj¹ gorliw¹ pracê misyjn¹
przyp³aci³ œmierci¹ mêczeñsk¹ w Witebsku 12 XI 1623 roku;
• w pi¹tek 04.11 - œwiêci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, benedyktyni eremici, którzy
ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ za wiarê w Miêdzyrzeczu w nocy z 10 na 11 XI 1003 roku.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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