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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Iz 25,6-10a * Ps 23 * Czytanie II: Flp 4,12-14.19-20
Ewangelia: Mt 21, 1-10

Jezus

w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo
niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz
inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite
i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni
zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego
kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich,
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić
owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta
wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne
drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i
sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam
człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu
wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
Oto słowo Pańskie.
ZAPROSZENI NA UCZTĘ
Po co chodzić do kościoła? Wiele osób, zwłaszcza młodych, nie widzi
sensu w praktykach religijnych. Może w ich życiu istnieją jeszcze jakieś
szczątki osobistej modlitwy, szczególnie w chwilach zagrożenia (klasówka,

egzamin, choroba itp.), ale – jak mówią niektórzy młodzi - „chodzenie do
kościoła to nie dla mnie”. Pewien góral z Piwnicznej na pytanie sąsiada:
„Dlaczego nie chodzisz do kościoła?”, odpowiedział: „A bo widzisz, Jasiek.
Ja se tak myślę. Czy nasz Pan Bóg na sądzie ostatecznym, gdy staną przed
nim miliardy ludzi będzie pamiętał, że Kazek z Piwnicznej nie chodził do
kościoła?” Jeśli traktujemy Eucharystię niedzielną jako nudny obowiązek,
wypełnienie jakiegoś
archaicznego przykazania to łatwo z niej
zrezygnujemy. Tak uczył Jan Paweł II pod koniec swojego życia” „Kościół
żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne
doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na
różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie
urzeczywistnia się obietnica: « A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata » (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w
której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje
się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego,
w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje
pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako
wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją”. (Ecclesia de
Eucharystia,1).
Eucharystia jest Ofiarą zbawczą Jezusa i Ucztą miłości na której karmi nas
swoim Ciałem i Krwią. Dlatego przypowieść z dzisiejszej Ewangelii
dotyka samej istoty naszej relacji do Boga. Jak często współczesny
chrześcijanin – znajdujący tysiące usprawiedliwień, by nie iść na
Eucharystię - przypomina zaproszonych na królewską ucztę w dzisiejszej
przypowieści. A przecież każda Msza św. jest zapowiedzią Uczty
zbawionych, w domu Ojca. Na to ostateczne spotkanie z Bogiem
przygotowujemy się przez całe ziemskie życie, które podobne jest do
pielgrzymowania. Pamiętam, kiedyś podczas pielgrzymki na Jasną Górę,
dzień przed upragnionym celem, jeden z młodych pątników powiedział mi:
„Szkoda, że już jutro koniec pielgrzymki. Jeszcze jestem nieprzygotowany.
Robię rachunek sumienia z całego życia i nie wiem czy zdążę pójść do
spowiedzi”. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
To wspomnienie pielgrzymkowe dobrze współbrzmi z wierszem modlitwą, ojca Kaliksta Suszyły, dominikanina:
Prośba o przedłużenie życia
Z taką prośbą mogę się zwrócić
Tylko do Ciebie, który JESTEŚ.
Wprawdzie lekarze wypisują recepty,
Co robić,
Żeby zaraz jeszcze nie umierać,
Ale oni to mają z Twojej puli,
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Więc w bardzo wąskim zakresie.
Poza tym oni przedłużają życie
Jedynie w wymiarze czasu,
A ono przecież jest wielowymiarowe.
Przedstawiam Ci zaś tę moją prośbę,
Ponieważ zadanie,
Które mi wyznaczyłeś,
Jest niestety dalekie od ukończenia.
Po prostu nie jestem jeszcze całkowicie ochrzczony.
Są we mnie takie obszary,
Gdzie Chrystus jest dotąd nieznany.
Czasem mi się wprawdzie wydaje,
Że jestem już dojrzały do Twojego królestwa.
Ale kiedy mnie na chwilę sprowadzisz
Z wydeptanych ścieżek,
Widzę, ile jest jeszcze we mnie
Starego poganina.
A Ty mi każesz być na Twoją miarę.
Więc zechciej być dla mnie cierpliwy
I daj mi na tyle czasu,
Bym dotarł z Ewangelią
Do całego siebie.
A wtedy będziesz mógł powiedzieć,
Że człowiek,
Którego ulepiłeś moimi rękami,
Bardzo Ci się udał.
POSTAWY CIAŁA NA MSZY ŚWIĘTEJ
POSTAWA STOJĄCA . Przyjmujemy ją na znak szacunku
i czynnego zaangażowania. Jest także znakiem spełniania
kapłańskiej posługi przez modlitwę i składanie ofiary oraz
znakiem wolności, którą obdarza Chrystus przez swoje
zmartwychwstanie. W postawie stojącej wyraża się również
czuwanie w oczekiwaniu na przyjście Pana. Wierni stoją: od
wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed
Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy
powszechnej, od wezwania: „Módlcie się, aby" aż do „Baranku
Boży", z wyjątkiem Przeistoczenia; w czasie modlitwy po
Komunii i zakończenia Mszy świętej.
POSTAWA SIEDZĄCA. Jest postawą słuchania i rozważania
tego, co mówi Bóg, a także znakiem królewskiej godności
i zasiadania do uczty. Wierni mogą siedzieć: w czasie czytań
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i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie
przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii świętej
i milczenia po niej.
POSTAWA KLĘCZĄCA. Jest wyrazem uniżenia się przed
Bogiem, uznania swej małości i niegodności wobec Stwórcy
i Zbawcy. Jest także znakiem adoracji Boga oraz kierowania do
Niego szczególnie usilnej prośby. Wierni klęczą: podczas tzw.
epiklezy i Przeistoczenia (klękają, kiedy kapłan wyciąga obie ręce nad darami,
a wstają przed aklamacją po Przeistoczeniu); na słowa: „Oto Baranek Boży"
i „Panie, nie jestem godzien". Mogą klęczeć: w czasie przyjmowania Komunii
świętej, jeżeli taka forma została przyjęta we wspólnocie; po śpiewie „Święty" do
doksologii: „Przez Chrystusa, z Chrystusem...", jeśli taki zwyczaj istnieje we
wspólnocie. Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mogą siedzieć w czasie
całej Mszy świętej i nie należy ich niepokoić. Podobnie w kaplicach szpitali
i zakładów specjalnych trzeba uwzględnić stan zdrowia uczestników.
(Sz. Bachowski, Gość Niedzielny, 8.10.06)

Z OGŁOSZEŃ

 Jutro Różaniec Fatimski o godz. 1730. Pragniemy w jedności z papieżem
oddać się w modlitwie naszej Matce Maryi. Dzieci Komunijne, Rocznicowe
i kandydaci do Bierzmowania – obecność obowiązkowa. Dzieci rocznicowe
przynoszą ze sobą książeczki z tajemnicami różańca. Wszyscy przynosimy
świece.
 W środę spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych o godz. 1900
w kościele.
 Zbliża się listopad – czas szczególnej modlitwy za zmarłych.
Przy wyjściu z kościoła są wyłożone kartki wypominkowe. Białe –
roczne, przyjmujemy od przyszłej niedzieli po każdej Mszy w zakrystii
oraz w kancelarii w godzinach urzędowania. Ofiara za jedną kartkę
zwyczajowo wynosi tyle co za intencję mszalną. Niebieskie –
jednorazowe (napisane czytelnie) można będzie składać do skarbony
przy wyjściu z kościoła. Ofiara dobrowolna. Przypominamy, że
wypominki jednorazowe będą odczytane na cmentarzu podczas procesji
1 listopada po Mszy o godz. 12\00.
 Dziękuję mieszkańcom Wsi Mirowice za posprzątanie kościoła i ofiarę
na kwiaty. Proszę mieszkańców Gościeńczyc o przygotowanie kościoła
na przyszłą niedzielę.
 Zapraszamy za tydzień po Mszy wieczornej na
ORATORIUM 14 Encyklik
Będzie to muzyczna podróż do źródeł myśli Jana Pawła II w wykonaniu
Chóru Zalesiańskiego Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Stanisława
Szczycińskiego.
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