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LITURGIA SŁOWA

255’16

Czyt. I: Mal 3,19-20a * Ps 98 * Czytanie II: 2Tes 3,7-12

Ewangelia: Łk 21, 5-19
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami
i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był
zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki
będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział:
Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz:
Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się
stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich:
Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego
imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do
składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej
obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć
przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale
włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
Oto słowo Pańskie

ŻYCIE OCALONE
Często jest tak, że aby ocalić życie
człowiek idzie na kompromis lub
współpracę. Gdyby ks. Jerzy Popiełuszko
podpisał lojalkę z pewnością żyłby do
dzisiaj. Ale możemy również interpretować
te słowa w odniesieniu do jakości życia.
Ktoś chciał jechać na studia, ktoś inny
awansować i musiał być lojalnym
obywatelem takiego czy innego reżimu. Pan
Jezus mówiąc dzisiaj o wytrwałości, przez
którą chrześcijanin ocali swoje życie ma na
myśli życie wieczne. To jest perspektywa
ostatecznej korzyści, która wykracza
poza ramy doczesnego życia. Dlatego
warto stawiać sobie pytanie „jakie życie
chcę ocalić: doczesne czy wieczne?”
Gdy w tym miesiącu tak często
modlimy
się
za
zmarłych,
uświadamiamy sobie, że oni nie
potrzebują ocalenia życia doczesnego
(tego już nie posiadają i tego nie
możemy
im
dać)
ale
pragną
uczestniczyć w chwale nieba i tu
możemy przyjść im z pomocą.
Wyobraźmy sobie życie w czyśćcu,
gdzie zmarli tęsknią za niebem i liczą
na naszą pomoc. A tu na ziemi ktoś
z bliskich funduje wspaniały pomnik,
zapala wiele zniczy, kładzie na grobie
wyszukany bukiet i tylko tyle. Jak musi
być przykro duszy czyśćcowej, gdy
widzi
uszczęśliwionego
sąsiada,
którego bliscy idą do spowiedzi,
ofiarują za niego Mszę św. , Komunię
i łaskę odpustu. Nasi bliscy zmarli
oczekują od nas przede wszystkim
darów duchowych a nie materialnych.
Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii
o wielkich znakach i dotkliwych
prześladowaniach,
które
dotkną
uczniów Baranka. Zapowiada śmierć
męczeńską wielu swoich wyznawców:
„A wydawać was będą nawet rodzice
i
bracia, krewni i
przyjaciele

i niektórych z was o śmierć
przyprawią”. A jednocześnie daje nam
Pan obietnicę zaskakującą: „Ale włos
z głowy wam nie zginie. Przez swoją
wytrwałość ocalicie wasze życie”. Jak
już wcześniej zostało powiedziane nie
chodzi o ocalenie życia doczesnego ale
o
ostateczny triumf zbawionych
w
Królestwie
Chwały.
Warto
przypomnieć w tym miejscu, że
prześladowania chrześcijan dotyczą nie
tylko trzech pierwszych wieków historii
Kościoła. Wiek XX był najbardziej
okrutnym okresem w dziejach świata, jeśli
chodzi o prześladowanie uczniów
Chrystusa. Również teraz, choć nie
doświadczamy wielkich i bezbożnych
totalitaryzmów, co trzy minuty ginie
gdzieś w świecie chrześcijanin, tylko
dlatego, że jest uczniem Chrystusa. Oprócz
męczeńskiej śmierci, chrześcijanie są
szykanowani w różnych miejscach świata
i często muszą opuszczać swoje domy.
Prześladowanie dotyczy również łamania
sumień i wymuszania postaw zgodnych
z tak zwaną poprawnością polityczną.
Student
medycyny,
jeśli
wybiera
ginekologię, musi dokonać aborcji, by
otrzymać
specjalizację.
Jeśli
jest
chrześcijaninem i odmawia zostaje
usunięty ze studiów. A wszystko dzieje się
w wolnym świecie , gdzie wszyscy mają
coraz większe prawa z wyjątkiem uczniów
Chrystusa. Pan Jezus mówi: „Przez swoją
wytrwałość ocalicie wasze życie”.
Wytrwałość - to znaczy: wytrwać przy
Chrystusie w każdej sytuacji, aż do
śmierci. Nawet (a może zwłaszcza) jeśli to
będzie śmierć męczeńska. To właśnie
męczennicy ocalili swoje życie wieczne,
gdy wytrwali do końca i oddali swoje
życie za Chrystusa. Za tydzień Niedziela
Chrystusa
Króla
Wszechświata.
Dokonamy aktu powierzenia siebie,
naszych rodzin, parafii i całej Ojczynzy
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Jezusowi,
naszemu
Zbawicielowi
i Królowi nieba i ziemi. Nie lękajmy się
tych, którzy zabijają ciało: czy to
prześladowców, oszczerców, kłamców;
czy to choroby, starości, kalectwa.

Trwajmy i wytrwajmy przy naszym Panu
i Królu, bo kto wytrwa do końca, ten
będzie zbawiony, Amen.
x. Proboszcz

Z D ZIE N NIC ZK A Ś W. F AU STY N Y

481-482

Prawie każda uroczystość w Kościele św. daje mi głębsze
poznanie Boga i łaskę szczególną, dlatego do każdej
uroczystości przygotowuję się i ściśle łączę się z duchem
Kościoła. Co za radość być wiernym dzieckiem Kościoła.
O, jak bardzo kocham Kościół św. i wszystkich w nim
żyjących, patrzę na nich jako na żywe członki Chrystusa, który
jest głową ich. Zapalam się miłością z miłującymi, cierpię
z cierpiącymi, ból mnie trawi, patrząc na oziębłych i niewdzięcznych; wtenczas staram się o taką miłość ku Bogu, aby
mu wynagrodzić za tych, którzy Go nie miłują, którzy karmią
swego Zbawcę czarną niewdzięcznością.
O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele
św. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie
dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara
błagalna za światem.
Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest
niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się
wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu
swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga,

M O DLI TW A ZA P R ZE ŚL A D OW A NY K O ŚCI Ó Ł
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi
uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna.
Wzmacniaj nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Daj im Swoją siłę i wytrwanie, aby w każdej opresji
złożyli w Tobie całą swą ufność
i okazali się wiernymi świadkami.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona zostały zapisane
w Księdze Życia.
Daj im siłę w naśladowaniu Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Jego Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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RELI K WI E B ŁO G O SŁ A WI O NEJ KA R OL INY
W najbliższy piątek przypada 102 rocznica męczeńskiej śmierci Błogosławionej
Karoliny Kózkówny. Jest to również dzień Jej liturgicznego wspomnienia. Oddała życie
w obronie czystości mając zaledwie 16 lat. Do Jej grobu pielgrzymują co roku tysiące
pątników, zwłaszcza młodych i zakochanych. Pan Jezus
powiedział: „Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga
oglądać będą”. Karolina stała się w Polsce patronką Ruchu
Czystych Serc. Święty Paweł mówi w hymnie o miłości, że „miłość
nie dopuszcza się bezwstydu”. Kusiciel wmawia dziś człowiekowi,
że bezwstyd i nieczystość jest formą miłości. To kłamstwo, które
ma na celu zafałszowanie i zniszczenie prawdziwej miłości.
Błogosławiona Karolina – dziewica i męczennica – wolała oddać
młode życie broniąc swej godności i miłości do Chrystusa niż ulec
temu kłamstwu, że żądza jest miłością a nieczystość wolnością.
W najbliższy piątek podczas Mszy św. o godz. 1700 zostaną
uroczyście wniesione do naszej odnowionej świątyni relikwie błogosławionej Karoliny.
Zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystości. Nich błogosławiona Karolina
wyprasza nam czystość serca, abyśmy mogli oglądać Boga: teraz oczyma wiary,
a w wieczności twarzą w twarz.

Z OGŁOSZEŃ
 Dzisiaj różaniec fatimski o godz. 1715. Obecność kandydatów do
Bierzmowania obu grup obowiązkowa. Po Mszy wieczornej spotkanie dla
wszystkich kandydatów.
 Od piątku rozpoczęliśmy odmawianie Nowenny przed Uroczystością
Chrystusa Króla Wszechświata i Aktem Powierzenia się Panu Jezusowi.
Dzisiaj Nowenna połączona będzie z różańcem fatimskim.
 W sobotę kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 W środę wspominamy w liturgii MB Ostrobramską.
 W piątek wspominamy bł. Dziewicę i Męczennicę Karolinę Kózkówną. Podczas
Mszy św. o godz. 1700 zostaną uroczyście wniesione do naszej odnowionej świątyni
relikwie błogosławionej Karoliny. Zapraszam wszystkich do udziału w tej
uroczystości.
 Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończąca Rok
Miłosierdzia. Tego dnia na każdej Mszy św. dokonamy Aktu Powierzenia Panu
Jezusowi naszych rodzin, parafii i całej Ojczyzny.. Zachęcamy do spowiedzi
w piątek i sobotę po Mszy wieczornej.
 Sprzątanie kościoła w sobotę o godz. 1000.
 Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana Ś.P. + Władysław NOWICKI
(l. 94) z Nowych Raciborów. Pogrzeb odbył się piątek. Wieczny
odpoczynek….
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