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"Starym Ojców naszych szlakiem
Przez krew idziem w s³oñca wschody
Z dawn¹ pieœni¹ z dawnym znakiem
Na œmiertelne idziem gody
By z Krwi naszej ¿ycie wziê³a
Ta "Co jeszcze nie zginê³a"!

* * * * * * * * * * * *
O tej porze roku wszyscy widzimy, jak ¿ycie wokó³ nas powoli zamiera.
Plony zosta³y zebrane, pola opustosza³y, drzewa straci³y liœcie. Koñczy siê
jeszcze jeden cykl wegetacji. Natura jest echem planu Boga;
odzwierciedla prawdê o tym, ¿e wszystko musi kiedyœ umrzeæ.
Myœl o tym, ¿e bêdziemy musieli kiedyœ opuœciæ to, co znamy, co jest
nam bliskie, i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym, napawa nas czêsto
niepokojem. Dzieje siê tak dlatego, ¿e nasze marzenia i nadzieje kr¹¿¹
wokó³ spraw tego œwiata. Prawdziwa jednak, chrzeœcijañska nadzieja,
która stanowi jakby kotwicê naszego ¿ycia, jest w Chrystusie. List do
Hebrajczyków mówi: „Trzymajmy siê jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy
duszy, kotwicy, która przenika poza zas³onê…” (Hbr. 6,19)
Nasza nadzieja nie ogranicza siê do spraw tego œwiata; pochodzi ona od
Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca i nieustannie wstawia siê za nami.
Módlmy siê, abyœmy otwieraj¹c siê coraz pe³niej na
Chrystusa, w Nim szukali ¿ycia, radoœci i pokoju, w Nim
zakotwiczyli nasz¹ nadziejê. Taka nadzieja zawieœæ
nie mo¿e.
Zachowujmy wiernoœæ swemu powo³aniu, trzymajmy
siê S³owa Bo¿ego, pozwólmy Bogu dzia³aæ w naszym
¿yciu, a na pewno do³¹czymy do grona wszystkich
zbawionych zgromadzonych wokó³ Bo¿ego tronu.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (25,1-13)
„Królestwo niebieskie podobne bêdzie do dziesiêciu panien, które wziê³y swoje lampy
i wysz³y na spotkanie pana m³odego. Piêæ z nich by³o nierozs¹dnych, a piêæ roztropnych.
Nierozs¹dne wziê³y lampy, ale nie wziê³y z sob¹ oliwy. Roztropne zaœ razem z lampami
zabra³y równie¿ oliwê w naczyniach. Gdy siê pan m³ody opóŸnia³, zmorzone snem
wszystkie zasnê³y. Lecz o pó³nocy rozleg³o siê wo³anie: Pan m³ody idzie, wyjdŸcie mu
na spotkanie! Wtedy powsta³y wszystkie owe panny i opatrzy³y swe lampy. A nierozs¹dne
rzek³y do roztropnych: U¿yczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasn¹. Odpowiedzia³y
roztropne: Mog³oby i nam, i wam nie wystarczyæ. IdŸcie raczej do sprzedaj¹cych i kupcie
sobie! Gdy one sz³y kupiæ, nadszed³ pan m³ody. Te, które by³y gotowe, wesz³y z nim
na ucztê weseln¹, i drzwi zamkniêto. W koñcu nadchodz¹ i pozosta³e panny, prosz¹c:
Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedzia³: Zaprawdê, powiadam wam, nie znam
was. Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny.”
* * * * * * * * * * * *
SZCZÊŒLIWI CZUWAJ¥CY…
Przypowieœæ o dziesiêciu pannach jest bogata
w elementy alegoryczne: pan m³ody i uczta weselna,
panny roztropne i nieroztropne, oliwa i ogieñ,
czuwanie i sen, wejœcie na ucztê i wykluczenie z niej.
O czym Jezus chce nas pouczyæ? Przypowieœæ jest
ostrze¿eniem, wezwaniem do czuwania: Czuwajcie
wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25, 13).
W przypowieœci panny nieroztropne s¹ nazwane
„g³upimi”. Harmonizuje to z fragmentami Ewangelii,
w których wystêpuje przymiotnik „g³upi”: g³upi jest
ten, kto s³ucha s³ów Jezusa i nie wype³nia ich; ten, kto nie zrozumia³, ¿e s¹ wypowiedziane
po to, by je praktykowaæ; ten, kto zbudowa³ dom na piasku. Równie¿ symbole oliwy i ognia
zas³uguj¹ na uwagê. Dla Mateusza oliw¹ s¹ dzie³a Królestwa, wype³nianie woli Ojca, ¿ycie
sprawiedliwoœci¹ Królestwa. Natomiast p³on¹ca lampa symbolizuje ¿yw¹ wiarê. Ogieñ gaœnie,
jeœli nie jest podtrzymywany. A zatem, by nasza wiara by³a ¿ywa, musi byæ nieustannie
pielêgnowana.
Nie zd¹¿ymy przygotowaæ siê na przyjœcie Królestwa w chwili, gdy Oblubieniec – Chrystus
nadejdzie. Mamy byæ gotowi ju¿ teraz. Nie mo¿emy przygotowywaæ siê na przyjœcie Pana
powierzchownie – mamy ukierunkowaæ nasze ¿ycie na Niego i Jemu pozwoliæ siê prowadziæ.
ks. Henryk Skoczylas – michalita

* * * * * * * * * * * *
Patriotyzm to postawa, pogl¹dy, uczynki, ³zy... Ukochanie Ojczyzny...A wiêc Rodaków, ziemi
polskiej, jej historii, tradycji, kultury, religii...
Mówi siê, ¿e historiê Polski tworz¹ groby Polaków poleg³ych w obronie jej wolnoœci rozsiane
po ca³ym œwiecie. Mo¿e warto do nich pielgrzymowaæ...
Pielgrzymki odbywamy do ró¿nych Sanktuariów, by oddaæ uwielbienie Panu Bogu, modliæ siê,
prosiæ i dziêkowaæ. Tak¿e za Polskê - nasz¹ piêkn¹ Ojczyznê, któr¹ mo¿emy siê szczyciæ. Mo¿emy
byæ dumni, ¿e jesteœmy Polakami! Bardzo ³adnie i trafnie to ujê³a Zofia Kossak - Szczucka
w "Dekalogu Polaka". Warto go przeczytaæ i zastosowaæ w ¿yciu.
A jaka jest nasza codziennoœæ, jakie s¹ kierunki naszego ziemskiego pielgrzymowania?
Nie znamy kierunku do urn wyborczych, œmiejemy siê z "moherowych beretów", nie interesuje wielu
z nas katolicka wiara i jej pog³êbianie, ewangelizacja.
Na potwierdzenie tego przyk³ady. M³odzie¿ maturalna pielgrzymuje na Jasn¹ Górê, ale czêœæ jej
nie idzie przed Obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej. Dzieci nie chc¹ siê uczyæ w szkole,
nie s³uchaj¹ nauczycieli i innych doros³ych, nawet swoich rodziców. Wol¹ komputer z og³upiaj¹cymi
grami i komentarzami ni¿ przeczytanie lektury szkolnej.
Wkrótce wielk¹ zagadk¹ dla wielu stanie siê odszyfrowanie s³ów "Bóg - Honor - Ojczyzna" ...
Marianna Jankowska
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Nades³ane przez parafian...
Jak nadejdzie koniec œwiata? – pytaj¹ uczniowie – i kiedy przyjdzie? Jest to
pytanie, jakie zadaj¹ sobie równie¿ nastêpne pokolenia chrzeœcijan. Pytanie, jakie
stawia sobie ka¿da istota ludzka. Przysz³oœæ bowiem jest nieznana i czêsto budzi lêk.
Tak¿e dzisiaj ludzie pytaj¹ wró¿bitów i szukaj¹ w horoskopach odpowiedzi, jaka bêdzie
przysz³oœæ i co siê wydarzy…
OdpowiedŸ Jezusa jest klarowna: koniec œwiata zbiegnie siê z Jego przyjœciem. On,
Pan historii, powróci. On jest œwietlistym punktem naszej przysz³oœci.
Kiedy nadejdzie to spotkanie? Nikt tego nie wie. Mo¿e nadejœæ w ka¿dej chwili.
Nasze ¿ycie bowiem jest w Jego rêkach. On nam je podarowa³ i mo¿e je
niespodziewanie zabraæ, bez uprzedzenia. Jednak nas ostrzega: bêdziecie gotowi
do tego wydarzenia, jeœli bêdziecie czuwaæ.
“Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny”
W tych s³owach Jezus przede wszystkim przypomina nam, ¿e On przyjdzie. Nasze
¿ycie na ziemi zakoñczy siê. Zacznie siê ¿ycie nowe, które nie bêdzie mia³o koñca.
Dzisiaj nikt nie chce mówiæ o œmierci... Czasem robi siê wszystko, aby siê rozerwaæ,
zatapiaj¹c siê wy³¹cznie w codziennych sprawach a¿ do zapomnienia o Tym, który da³
nam ¿ycie i który za¿¹da go od nas, gdy bêdzie chcia³ wprowadziæ nas do pe³ni ¿ycia,
do komunii ze Swym Ojcem, do Nieba.
Czy bêdziemy gotowi, aby Go spotkaæ? Czy bêdziemy mieli zapalone lampy, jak
panny roztropne, czekaj¹ce na Oblubieñca, a wiêc czy bêdziemy trwali w mi³oœci?
Mo¿e nasza lampa bêdzie zgaszona, poniewa¿ jesteœmy zajêci tyloma sprawami
do zrobienia, przelotnymi radoœciami, trosk¹ o posiadane dobra materialne,
¿e zapomnieliœmy o jedynej rzeczy koniecznej, o mi³oœci?
“Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny”
Lecz jak mamy czuwaæ? Oczywiœcie, wiemy, ¿e dobrze czuwa ten, kto mi³uje. Wie
o tym ma³¿onka, czekaj¹ca na mê¿a, który wraca póŸno z pracy lub jest w dalekiej
podró¿y. Wie o tym mama, dr¿¹ca o syna, który jeszcze nie powróci³ do domu.
Wie o tym zakochany, który nie mo¿e siê doczekaæ godziny spotkania z ukochan¹.
Kto kocha, umie czekaæ, nawet gdy ten oczekiwany siê spóŸnia.
Czeka siê na Jezusa, je¿eli siê Go mi³uje i gor¹co pragnie spotkania z Nim.
Czeka siê na Niego przez konkretn¹ mi³oœæ, na przyk³ad s³u¿¹c komuœ, kto jest
w pobli¿u lub anga¿uj¹c siê w tworzenie bardziej sprawiedliwego spo³eczeñstwa. Sam
Jezus zachêca nas do takiego ¿ycia w przypowieœci o s³udze wiernym, który czekaj¹c
powrotu pana, troszczy siê o domowników i o sprawy jego domu. To samo przekazuje
w przypowieœci o s³ugach, którzy w oczekiwaniu na powrót pana staraj¹ siê dla niego
o wiêkszy zysk z otrzymanych talentów.
“Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny”
W³aœnie dlatego, ¿e nie znamy dnia ani godziny Jego przyjœcia, mo¿emy ³atwiej
skupiæ siê na dniu, który zosta³ nam dany, na troskach, które niesie, na chwili obecnej,
któr¹ Opatrznoœæ daje nam prze¿yæ. (...)
Chiara Lubich

* * * * * * * * * * *

Jestem, pamiêtam, czuwam...
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 , 16
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

(koœció³ na cmentarzu)

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozosta³e w ci¹gu roku liturgicznego, przypomina nam
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatruj¹c siê w mogi³y naszych najbli¿szych, mamy pewnoœæ,
¿e nie idziemy ku œmierci, ale ku pe³ni ¿ycia w Chrystusie zmartwychwsta³ym. On nie jest Bogiem
umar³ych, lecz ¿ywych. Tworzymy „wspólnotê œwiêtych” – communio sanctorum, to znaczy
nadprzyrodzone zjednoczenie Koœcio³a na ziemi, w czyœæcu i w niebie. Communio sanctorum zobowi¹zuje
do wzajemnej mi³oœci ¿ywych i umar³ych. Kiedyœ wszyscy bêdziemy razem wielbiæ Boga przed Jego
tronem jako Koœció³ œwiêtych. Pielêgnujmy depozyt naszej wiary i nadziejê na szczêœliw¹ wiecznoœæ.
Czerpmy si³y z sakramentów, ze sto³u s³owa Bo¿ego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi
nas wokó³ o³tarza. Pamiêtajmy, ¿e ka¿d¹ Mszê Œwiêt¹ sprawuj¹ z nami wszyscy anio³owie i ca³e zastêpy
œwiêtych, choæ ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który g³adzi grzechy œwiata.
2. Do 8 listopada duszom w czyœæcu mo¿emy ofiarowaæ dar odpustu zupe³nego za pobo¿ne nawiedzenie
cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spe³niwszy pozosta³e zwyk³e warunki odpustu, to znaczy:
stan ³aski uœwiêcaj¹cej, przyjêcie Komunii Œwiêtej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych
przez Ojca Œwiêtego.
3. W œrodê, 9 listopada, œwiêtujemy rocznicê poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej. To œwiêto podpowiada
nam, ¿e jesteœmy cz¹stk¹ jednego wielkiego Koœcio³a powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje
na szczególne znaczenie, jakie pe³ni w nim Rzym. Bazylika Laterañska jest katedr¹ Rzymu i matk¹
wszystkich koœcio³ów œwiata. Przez tysi¹c lat koncentrowa³o siê przy niej ¿ycie Koœcio³a i nawet kiedy
wybudowano bazylikê nad grobem œwiêtego Piotra Aposto³a na Watykanie, Bazylika Laterañska
zachowa³a status katedry biskupa Rzymu. Do dziœ nad wejœciem do Bazyliki Laterañskiej znajduje siê
³aciñski napis: „Matka i G³owa wszystkich koœcio³ów Miasta i Œwiata”.
4. W pi¹tek, 11 listopada, przypada nasze narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci. Wspominaj¹c czas miniony
trudnego wykuwania niepodleg³oœci Polski, trzeba o tym pamiêtaæ równie¿ i dzisiaj, chocia¿ ¿yjemy ju¿
w wolnej i niepodleg³ej OjczyŸnie. I dzisiaj musimy myœleæ o odrodzeniu siê naszego Narodu w wielu
ró¿nych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiêtaæ o tych, którzy przelewali swoj¹ krew
i oddawali ¿ycie w obronie Ojczyzny. W tym dniu Msze œw. o godz. 700, 900, 1100 i 1800.
Niech Wam wszystkim Bóg B³ogos³awi !
Wasz Proboszcz
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