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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z
powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć,
tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
"Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z pośpiechem i
przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: "Do grzesznika poszedł w gościnę". Lecz Zacheusz
stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w
czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie stało się udziałem
tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło". Łk 10,1-10
Z całego tekstu dzisiejszej, niedzielnej Ewangelii wynika, że Zacheusz nie tylko chciał koniecznie na własne
oczy zobaczyć Jezusa. On w skrytości serca liczył też na to samo ze strony Jezusa. Domyślamy się,że
przełożony celników z Jerycha miał dość życia, które prowadził, życia naznaczonego ludzką krzywdą,
niesprawiedliwością, której się dopuścił wobec innych ludzi, swoich bliźnich, rodaków. Opinia publiczna,
która nie darzyła go zbytnią sympatią, przeciwnie, zapewne niejednokrotnie spotykał się ze strony ludzi
wręcz z wrogością, była słabym impulsem, aby zerwać z dotychczasowym życiem i podjąć dzieło
nawrócenia. On potrzebował spotkania z kimś, kto pomoże mu przebić się przez ten cały mur osobistej
grzeszności, zewnętrznej, ludzkiej wrogości, niechęci, obojętności, otworzyć się na łaskę i rozpocząć
jakościowo nowe życie. Z ludzkich opowieści, które słyszał, pobierając cło, był przekonany, że Jezus może
być tą osobą, która skutecznie odmieni jego życie. Okazało się, że Zacheusz był na liście tych z rodu
Abrahama, którzy zaginęli, a których Syn Człowieczy przyszedł odnaleźć i zbawić.
Nie wiem, czy jesteś bardzo bogaty, czy ledwo wiążesz koniec z końcem? Nie wiem, czy jesteś przełożonym,
dyrektorem, "grubą rybą" czy ciągle mimo upływu lat podwładnym, zwykłym pracownikiem, "płotką"? Nie
wiem, czy jesteś wysoki, czy małego wzrostu, gruby czy chudy, młody czy też zaawansowany wiekiem? Nie
wiem czy lubisz się wspinać po drzewach, czy preferujesz raczej płaskie powierzchnie? Wiem, że jesteś na
Jego liście, których odnalazł i zbawił. A jeżeli znowu w życiu się pogubiłeś, zdobyte tytuły i stopnie
przewróciły Ci w głowie, a Twoje serce bardziej przypomina sejf, niż to co pomaga kochać, daj Mu jakiś
znak (nie koniecznie musisz wspinać się na drzewo), a Cię odnajdzie, chętnie zatrzyma się w Twoim domu i
sercu, i pomoże doprowadzić do porządku Twoje życie. Znowu najpiękniejszym tytułem jaki otrzymałeś w
życiu będzie dla Ciebie Twoje chrzcielne imię. Serce odzyska zdolność kochania, a pieniędzmi, które
szczęścia nie dają, podzielisz się z potrzebującymi, choć trochę uszczęśliwiając ich życie.
Pomodlę się za budowniczych mojego kościoła parafialnego. Dla zmarłych o życie wieczne, dla żyjących o
obfite Boże błogosławieństwo.

WSZYSTKICH SWIĘTYCH
Wszystkich świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych Kościół uroczyście wspomina 1 listopada.
Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem się myśli - "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich
Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w
niebie. Radujemy się z wielkiej rzeszy świętych, o których pamięć
wśród ludzi nieraz zaginęła. W odróżnieniu od tej uroczystości,
następnego dnia - 2 listopada, w dniu zadusznym - wspomina się
wszystkich wiernych zmarłych.
Uroczystość Wszystkich Świętych - jak każde święto w
Kościele - ma charakter bardzo radosny. Niektóre imiona i
życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni oficjalnie ogłoszeni
takimi przez Kościół. Jednak liczba świętych jest tak wielka, że i
cała wieczność - to będzie za mało, aby ich wszystkich poznać. I
tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku czci poszczególnych
świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz
wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z
Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko tych znanych nam
z imienia, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już
osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.
Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin,
niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć
własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do
świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar
zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu
przyjmiemy od Boga ten dar. Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego
(Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) przypadającego na 2 listopada. Uroczystość przypadająca na 1
listopada wyraża powszechne powołanie do świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że
wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie,
pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez
modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych
obcowanie.
Kult wszystkich świętych ma źródło w czci męczenników. W rocznicę śmierci, która dla chrześcijan jest dniem
narodzin dla nieba, odprawiano na grobach męczenników Eucharystię i czytano opisy męczeństwa. Pamięć o tych,
którzy krwią potwierdzili swoją wiarę była w pierwszych gminach chrześcijańskich bardzo pieczołowicie
przechowywana. Każda z lokalnych wspólnot posiadała spis swoich męczenników, którzy przez sam fakt męczeństwa
stawali się bliskimi Chrystusa, dlatego ich wstawiennictwo nabierało szczególnej mocy. Stopniowo do tych list
dopisywano imiona nie tylko męczenników, ale też innych osób odznaczających się szczególną świętością.
Pierwszym świętym spoza grona męczenników był zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours. Początki dnia wszystkich
świętych sięgają IV w. W Antiochii czczono wtedy pamięć o wielu bezimiennych męczennikach, których
wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Kiedy w 610 r. papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza
starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświecił tę budowlę na kościół pod
wezwaniem Matki Boskiej Męczenników. Z rocznicą tych wydarzeń związane było rzymskie święto Wszystkich
Świętych. Czczono wtedy jedynie Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach dołączono kult "wszystkich
doskonałych Sprawiedliwych". Dopiero z czasem obchody przeniesiono z maja na 1 listopada.
W dniu Wszystkich Świętych po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się
procesję żałobną ze stacjami. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i
kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny.

DZIEŃ ZADUSZNY
Pamięć o zmarłych odróżnia człowieka od zwierząt. To znak, że człowiek jest zdolny do wierności, do wdzięczności.
Nie przypadkiem więc Kościół po uroczystości Wszystkich Świętych obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych

Zmarłych, czyli dzień zaduszny. Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z
tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu, który jest miejscem oczyszczenia w miłości i "przedsionkiem nieba".
Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Cały listopad jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych. Modlitwa za nich jest świadectwem wiary w życie
wieczne, w obcowanie ze zmarłymi i najlepszą pomocą. Taka modlitwa, zwłaszcza na cmentarzu, wyrywa z
szaleństwa współczesnego świata i przypomina o tym, co można przenieść poza granicę śmierci, jest wyrazem
miłości i nadziei na przyszłe spotkanie. Modlitwy i możliwość uzyskania odpustu za dusze zmarłych pomagają im
zakończyć czyściec i dostąpić chwały nieba. Choć faktycznie już zaliczają się do zbawionych (z czyśćca można trafić
tylko do nieba), przeżywają własne oczyszczenie serca. Ciągle potrzebują modlitewnego wsparcia.
Czyściec to stan, w którym znajdują się dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły
jeszcze na ziemi całej doczesnej kary. Według św. Katarzyny Genueńskiej, która najtrafniej pisała o tajemnicy
czyśćca, największą karą dla duszy czyśćcowej jest tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza ludzka poznając po śmierci
Boga jako pełnię miłości pragnie zjednoczenia z Nim, a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i
sama szuka możliwości oczyszczenia. Bóg odpowiada na to pragnienie duszy poprzez czyściec, dlatego też jest on
dziełem miłosierdzia Boskiego.
W związku z Dniem Zadusznym można uzyskać odpusty dla zmarłych. Nawiedzając pobożnie cmentarz w dniach
2-8 listopada i modląc się "choćby tylko w myśli" za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków
odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu
(nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario").
"Ona nie umarła"

Z wszystkich twarzy wybrać tę jedną twarz. Z kakofonii głosów zatrzymać ten jeden głos. Z dotyków rąk
zapamiętać ten jeden uścisk.
A potem - potem być parasolką w deszczu, słońcem w pochmurnym dniu, gwiazdą zaranną w nocy,
kożuszkiem w zimie, opoką gdy zacznie drżeć ziemia.
I tak wciąż - przez dnie i noce, miesiące i lata - tęsknić za sobą coraz bardziej, potrzebować siebie
nieustannie. Patrzeć w tę jedyną twarz i czytać w niej, co wielkie. Odkrywać nowe pokłady mądrości i
uczucia. Przepraszać za jakieś wpadki, nietakty, niedelikatności, gesty niepotrzebne, słowa zbyteczne, czyny
nieuprzejme. I cieszyć się, że świeci jak słońce, że grzeje jak kożuszek, że jest jak opoka.
Być razem zawsze: tu na ziemi i po śmierci.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31. 10. 2010R.
1. W zeszłą niedzielę na cele misyjne przekazaliście 1180 zł. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na
potrzeby Stolicy Apostolskiej. Bóg zapłać w imieniu obdarowanych.
2. Dzisiaj zakończenie nabożeństw różańcowych. Jednak zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w rodzinach
przez cały rok.
3. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. Na cmentarzu, początek
o godz. 13.00- modlimy się za zmarłych w wypominkach, 13.20.- procesja po cmentarzu z wypominkami, ok. 14.00Msza św. Co roku na cmentarzu klerycy zbierają ofiary na potrzeby naszego Seminarium. Z racji małej liczby
kleryków, tym razem to będzie tylko puszka wystawiona na cmentarzu, do której będziemy mogli składać ofiary.
4. W Oktawie Wszystkich Świętych każdego dnia możemy uzyskać Odpust Zupełny za naszych zmarłych pod
zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza lub kościoła, modlitwa w int. Ojca Sw.,
brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Korzystajmy z tych przywilejów, które daje nam Kościół.
5. We wtorek, 2.11. Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych. Dzień zaduszny to czas modlitwy do Boga za
tych, którzy potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest przedsionkiem nieba. Msze św. w Dzień
Zaduszny, w naszej Świątyni o 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W dzień zaduszny na 15 minut przed każdą Mszą św.,
modlimy się za zmarłych w wypominkach oraz koronką do Bożego Miłosierdzia. Przez miesiąc listopad, wypominki
codziennie przed wieczorną Mszą św. a następnie Koronka do Bożego Miłosierdzia. W niedzielę modlimy się za
zmarłych przed Mszą św. o godz. 7.00 , 9.00 i 15.00.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca- modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. W I Piątekwynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy i całego świata. Od godz. 15.00- adoracja
Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi codziennie przed Mszą świętą ranną i wieczorną a w I piątek od
15.00. Komunia swięta będzie udzielana co 20 minut. Odwiedziny chorych z Komunią św. ks. Prob. w piątek od
8.30, ks. Adrian w sobotę od 8.30. W I sobotę na Mszy św. o g. 7.00 spotyka się Wspólnota Żywego Różańca.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
8. Dziękujemy Parafianom z ul. Łęgowej za posprzątanie kościoła. W przyszła sobotę prosimy o tę posługę
mieszkańców z ul. Zwycięstwa 186, 188 i 201 oraz z ul. Na Grobli.
INTENCJE MSZALNE 01.11.- 07.11.2010 R.
Poniedziałek 01.11.10r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.00 + Franciszek Proksa- od rodziny Kucharczyków
9.00 1) + Bronisław Rudzki 5r.śm.- od syna i synowej 2) + Marianna Szynowska- od syna z rodziną
11.00 + Henryka Bożek- od kuzynki Barbary Adamek z synem Ryszardem
14.00 Na cmentarzu – za zmarłych 18.00 + Weronika Smalcerz- od córki Anny z mężem
Wtorek 02.11.10. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7.00 + Tadeusz Hodura i rodzice z obu stron
9.00 + Weronika Smalcerz- od synowej z dziećmi
16.00 + Za zm. z rodz. Golczyk i Paluch- od dzieci
18.00 1) + Albin Kopeć 5r.śm., rodzice i teściowie 2) + Franciszek i Józefa Proksa
Środa 03.11.10r.
7.00 + Tadeusz Łabuzek- od sąs. z ul. Leśnej Osady
17.00 1) + Bronisław Galas 28r.śm.- od żony, mamy i córki z rodziną 2) + Henryk Palka- od synów z rodzinami
Czwartek 04.11.10r.
7.00 + Józefa i Bolesław Palonek 3r.śm 17.00 + Weronika Smalcerz- od rodz. Wolak
Piątek 05.11.10r.
7.00 + Franciszek Proksa- od ucz. pogrzebu
17.00 1) + Tadeusz Banasik i rodzice Jan i Elżbieta- od żony 2) + Edward Zubel- od p. Wojtanowicz z córką
Sobota 06.11.10r.
7.00 + Józefa Miziołek- od syna Czesława z żoną
17.00 + Jan Banasik 1r.śm.- od żony
Niedziela 07.11.10r.
7.00 1) + Barbara Bebak- od dziadków
2) + Tadeusz
9.00 + Tadeusz i Władysława Czopek i rodzice z obu stron- od córki z rodziną
11.00 + Weronika Smalcerz- od wnuka Zbigniewa z rodziną
15.00 W 50ur. Andrzeja Kępki- od żony i córek
18.00 + Stanisław 10r.śm. i Cecylia 25r.śm. Sośnierz i rodzice z obu stron- od syna z rodziną
INTENCJE MSZALNE 08.11.-14.11.2010 R.
Poniedziałek 08.11.10 .
7.00 + Edward Zubel- od ucz. pogrzebu
17.00 Roczek Oliwia Kwiecień- od dziadków Laryszów
Wtorek 09.11.10.
7.00 + Krzysztof Siuda- od Alicji z dziećmi
17.00 1) + Weronika Smalcerz- od rodz. Rempel i Obacz
2) + Edward Zubel- od Sojków i Hamików
Środa 10.11.10.
7.00 + Krzysztof Siuda- od ucz. pogrzebu
17.00 1) + Władysław Palka- od żony z synem
2) + Włodzimierz Chaberka- od żony
Czwartek
11.11.10.
7.00 1) + Józefa Miziołek- od wnucząt
2) + Ryszard Wolak- od chrześniaczki Bożeny z mężem
17.00 + Franciszek Proksa- od szwagierki Heleny z rodziną
Piątek 12.11.10.
7.00 + Weronika Bożek- od sąs. z ul. Koszutskiej
17.00 1) + Franciszek Proksa- od chrześnicy Małgorzaty Parzyk z rodziną
2) Bogu w wiadomej intencji
Sobota 13.11.10.
7.00 1) + Józefa Miziołek – od syna Józefa z żoną
2) + Weronika Żak- od Anny i Józefa Kosterewa, Henryki Proksa, Stanisławy Bartyzel
17.00 + Andrzej Konieczny- od żony, syna i córki z rodzinami
Niedziela 14.11.10.
7.00 + Władysława i Józef Wojciechowscy oraz rodzice z obu stron
9.00 + Stanisław i Maria Sojka
11.00 Roczek: Amelia Łyszczek- od rodziców 15.00 + Bronisława i Edward Dyląg, c. Stanisława i rodzice z obu stron
18.00 + Helena Marecik 6r.śm.- od męża

