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Czyt. I: Syr 35,12-14;16-18 * Ps 34 * Czytanie II: 2Tm 4,6-9;16-18

Ewangelia: Łk 18, 9-14
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi
przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże,
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści,
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam.
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść
ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla
mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie
tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony?
Oto słowo Pańskie
OBŁUDA RELIGIJNA
Zawsze uważałem, że najgorszym
rodzajem obłudy (czyli zakłamania) jest
obłuda religijna. Pan Jezus na swej drodze
ziemskiego posłannictwa spotykał wielu
grzeszników,
ludzi
poranionych
i zagubionych. Objawiał wobec nich swoje
miłosierdzie uzdrawiając, pocieszając,
przebaczając. Ludzie, którzy garnęli się do
Jezusa, by doświadczyć Jego łaski stawali
w prawdzie o swej grzeszności, słabości

czy chorobie. Byłoby czymś absurdalnym,
gdyby jakiś chory: trędowaty, głuchy czy
ślepy udawał przed Jezusem zdrowego.
Z pewnością taki człowiek nie mógłby
przyjąć daru zdrowienia fizycznego
i duchowego. „Co chcesz, abym ci
uczynił?” – pyta Jezus niewidomego
Bartymeusza. A ten odpowiadając nie
udaje zdrowego i nazywa swoje kalectwo:
„Rabbi, spraw, abym przejrzał”. Pan Jezus

często w takich sytuacjach używa formuły:
„Niech ci się stanie według wiary twojej”.
Widzimy więc wyraźnie, że fundamentem
wiary w Jezusa jest prawda. Ma ona dwa
wymiary. Pierwszy, to prawda o mojej
grzeszności, słabości, chorobie, o tym, że
sobie nie radzę, bo jestem tylko
człowiekiem. Drugi wymiar stawania
w prawdzie dotyczy już bardzo konkretnej
relacji do Boga. Jest to prawda
o nieskończonym Bożym miłosierdziu.
Chodzi bowiem o wyznanie wiary, że tylko
Jezus może mi pomóc.
Człowiek, który kieruje się obłudą
religijną odrzuca oba wymiary prawdy.
Najpierw uważa się za doskonałego: „nie
mam sobie nic do zarzucenia”. Faryzeusz,
który stał się uosobieniem obłudy chwalił
się przed Bogiem: „Zachowuję post dwa
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze
wszystkiego,
co
nabywam”.
Ale
jednocześnie w tej samej modlitwie w swej
tępej pysze oskarża innych: „Boże,
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak
i ten celnik”. Zauważmy, że ten człowiek,
niczego tak naprawdę od Boga nie
potrzebuje. Przyszedł do Boskiego Lekarza
i mówi: nic mnie nie boli, wszystko mam
zdrowe, nie jestem jak ci kalecy, trędowaci
i
ślepi.
Bóg
jest
tłem
jego
samozadowolenia i samo- doskonałości.
Wbrew pozorom faryzeizm religijny nie
skończył się dwa tysiące lat temu lecz ma
się zupełnie dobrze w naszych czasach.
Podłożem faryzeizmu jest pycha, która od
grzechu pierworodnego bardzo głęboko
zakorzeniła się w sercu człowieka. To
prawda, że Chrystus nas odkupił, to
prawda, że przez chrzest św. staliśmy się
wolnymi dziećmi Bożymi ale prawdą jest
również to, że szatan robi wszystko, by nas
zniewolić. I dlatego tylko uniżenie, które
jest pokornym otwarciem na łaskę
miłosierdzia
jest
szansą
naszego
wywyższenia, którego sprawca jest sam
Bóg. On bowiem „pysznym, się sprzeciwia
a pokornym daje łaskę”. On przecież – jak
mówi Pokorna Służebnica Pańska –

„pysznych strąca z tronu a wywyższa
pokornych”.
Boimy się ludzi obłudnych, fałszywych
i zakłamanych. Boimy się ludzi, którzy
udają przyjaciół a są wrogami. Tak
przecież często działa szatan. Święty
Ignacy mówi, że kusiciel próbuje najpierw
zaprzyjaźnić się z ofiarą, by zdobyć
zaufanie człowieka a potem przystępuje do
ataku. Dlatego tak bardzo potrzebujemy
prawdy, która wyzwala, oczyszcza
i uświęca. A jest to najpierw prawda
o
Bogu bogatym w miłosierdzie.
Człowiek, który naprawdę doświadczył
Bożego miłosierdzia nieskory jest do
osądzania i potępiania innych. Staje się
nade wszystko świadkiem i apostołem
miłosierdzia, które nadaje sens życiu
i prowadzi do wieczności.
Święty Jan Paweł II, którego
wspomnienie liturgiczne obchodziliśmy
wczoraj
tak
komentuje
dzisiejszą
przypowieść: „Celnik mógłby może
znaleźć jakieś usprawiedliwienia dla
popełnionych
grzechów,
które
zmniejszałyby jego odpowiedzialność.
Jednak w swojej modlitwie nie wspomina
o nich, ale wyraża własną niegodność
wobec nieskończonej świętości Boga:
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”.
Faryzeusz natomiast usprawiedliwił się
sam, znajdując być może jakieś
wytłumaczenie dla swoich uchybień.
Stajemy w ten sposób wobec dwóch
odmiennych postaw sumienia spotykanych
u ludzi wszystkich czasów. Celnik stanowi
przykład sumienia „skruszonego”, które
jest w pełni świadome swojej natury
i swoich niedostatków - jakiekolwiek
mogłyby
być
ich
subiektywne
usprawiedliwienia - widzi potwierdzenie
tego, że potrzebuje odkupienia. Faryzeusz
natomiast,
to
przykład
sumienia
„zadowolonego
z
samego
siebie”,
żywiącego złudzenie, że może przestrzegać
prawa bez pomocy łaski i przekonanego, że
nie potrzebuje miłosierdzia”. (Jan Paweł II,
Veritatis splendor, 104)
Odnowa kościoła, to nie tylko
odgrzybione,
naprawione,
zagruntowane
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i pomalowane mury naszej świątyni. Odnowa
kościoła, to przemiana serca, sposobu myślenia
i postępowania. Nie mogę przyzwyczaić się do
bylejakości, nie mogę poprzestać na tym co
osiągnąłem. Jestem pielgrzymem w drodze do

świątyni nie ręką ludzką zbudowanej i chcę
dbać o świątynię mojego serca, aby gdy Pan
przyjdzie zastał mnie przygotowanym
i wypełnionym światłem Jego łaski.

x. Proboszcz

MODLITWA DO JEZUSA NASZEGO KRÓLA I PANA

Jezu Chryste, Królu Wszechświata,
Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś,
że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca:
„przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu
i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań,
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie
i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie,
króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały
objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków. Amen.
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O SKUTECZNOŚCI GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO
„Pewien biskup zapytał słynnego Antoniego Quinna: - Jak to
jest, że wy, aktorzy, potraficie słowem zmyślonym porwać
i wzruszyć do głębi, podczas gdy my, kaznodzieje, mając do
dyspozycji słowo prawdziwe, nie osiągamy tak widocznych
i spektakularnych efektów? Quinn miał odpowiedzieć: - Bo my
mówimy o zmyślonym tak, jakby to było prawdziwe, a wy
o prawdziwym tak, jakby to było zmyślone”. (K. Wojtowicz,
Przyczynki, Wrocław 1991, 69)

Z OGŁOSZEŃ
 Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 1715.
 Trwają prace renowacyjne naszego kościoła. Msze od poniedziałku do
czwartku odprawiane będą o godz. 1800. Różaniec po Mszy wieczornej.
 Od dzisiaj są do nabycia cegiełki na remont naszej świątyni.
W roku jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski pragniemy w ten sposób
podziękować Bogu za łaskę wiary, za dar Chrztu św., za sakramenty święte.
Niech kościół odnowiony i czysty będzie dla nas znakiem i zachętą, aby
pielęgnować świątynie naszych serc. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie
tego dzieła.
 Rodziców dzieci komunijnych (klas III) zapraszam na spotkanie w czwartek
o godz. 1900.
 Dzieci klas II otrzymają segregatory w niedzielę 6 listopada na Mszy
o godz. 930.
 Różaniec dla dzieci w sobotę o godz. 1730. Obecność dzieci komunijnych
obowiązkowa.
 Dziękuję grupie parafian za posprzątanie kościoła i proszę o pomoc
w przygotowaniu kościoła na przyszłą niedzielę. Sprzątanie w piątek po
Różańcu.
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