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Komentarz do Ewangelii
""DDzziiśś zzbbaawwiieenniiee ssttaałłoo ssiięę uuddzziiaałłeemm tteeggoo ddoommuu,, .. .. .. ""

W dzisiejszej Ewangelii bogaty i dobrze
sytuowany Zacheusz pragnie koniecznie zobaczyć
Jezusa. On - człowiek z wyższych sfer wystawia się
na pośmiewisko wychodząc na drzewo. Czy nie
mógł po prostu podejść do Niego i nie zwracając na
siebie uwagi spojrzeć w stronę Jezusa? "Chciał on
koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł
z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. "
Zacheusz był tak zdecydowany poznać Jezusa, że
nic nie było w stanie mu przeszkodzić, a wszelkie
przeciwności złamał, pokonał przeszkody, swój
niski wzrost i tłum, wspiął się na sykomorę.
Właśnie na taką postawę czeka Bóg! Tłumy ludzi
czekały na Jezusa. W tłumie trudno się wyróżnić.
Zacheusz nie czekał w tym tłumie, porzucił go, zajął
się sobą, nie przejmował się tym, że może zostanie
wyśmiany i zlekceważony przez ludzi, wiedział co
chce osiągnąć wspinając się na drzewo, robiąc ten
odważny krok i do tego dążył. Pokazał, że mu
zależy na Bogu! Jezus to dostrzegł. Dał się poznać
i pozostał z nim w jego domu!

Kiedy Ty przestaniesz się przejmować tym
co ludzie powiedzą, kiedy porzucisz swój płaszcz,

zakładane maski? Kiedy zrobisz ten szalony krok
i pokażesz Bogu, że ci na nim zależy, kiedy pokażesz
Bogu, że chcesz by przyszedł do Ciebie, do Twego
domu, do Twej rodziny, by zagościł i dzielił razem
z Wami radości i smutki, by pomagał rozwiązywać
problemy? Kiedy dasz szansę powiedzieć Bogu:
"Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, . . . "?

Bóg czeka na szalone pomysły, czeka na
niebanalne kroki wiary z naszej strony. Nie czeka na
to, iż będziemy gotowi, mamy tylko dzisiaj , nie
przejmujmy się, że dom nieposprzątany, że niego-
towy obiad, że nie wszystko jeszcze zrobione. Jezus
czeka teraz i tutaj , pragnie przyjść do naszej
rzeczywistości takiej jaka jest, nie chce czekać aż
dom będzie posprzątany a nasze życie uporzą-
dkowane, chce być tu i teraz, chce nas uzdrawiać,
chce zająć się naszymi sprawami, czeka na nasze
otwarte serce i zaufanie. Bóg czeka na zaproszenie,
chce przyjść do problemów, do łez, do zmęczenia, do
radości i szczęścia, do trosk i zakłopotań, chce nas
i naszej obecności. Zaprośmy Go do naszego życia,
które jest może pogmatwane, może odtrącone przez
innych, może szczęśliwe i pełne radości. Zaprośmy
Go i pozwólmy by działał cuda w nas!

""BBęęddęę CCiięę wwiieellbbiiłł,, BBoożżee mmóójj ii KKrróólluu.. "" ((PPss 11 4455 ,, 11 ))

Czytania z niedzieli
- Mdr 11, 22-12, 2,
- Ps 145, 1-2. 8-11 . 13cd-14,
- 2 Tes 1 , 11-2, 2,
- J 3, 16,
- Łk 19, 1-10.

W dzisiejszym wydaniu:

- Pasowanie na przedszkolaka

- Sympozjum Szkół Salezjańskich

- Modlitwa zostaje dłużej -
Uroczystość Wszystkich Świętych



Wśród Nas2

PPaassoowwaanniiee nnaa pprrzzeeddsszzkkoollaakkaa

21 października w naszym
przedszkolu odbyła się uroczystość
pasowania na przedszkolaka.
Najmłodsi byli pasowani na
przedszkolaka zucha, a starsi na
przedszkolaka starszaka. W tym
niezwykłym dniu do przedszkola
zawitało wielu znamienitych gości.
Prócz rodziców wśród naszych
gości był ks. dyrektor Jarosław
Wnuk, ks. proboszcz Stanisław
Gołyźniak, przedstawicielka
Urzędu Gminy w Czarnej pani
Lucyna Kazimierczyk, dyrektor
szkoły podstawowej w Czarnej
pani Anna Łysyganicz oraz pani
Dominika Podstawska z całą klasą
IV. Przedszkolaki miały zatem

wspaniałą i sporą widownię przed
którą mogły pokazać swoje talenty
wokalno - taneczne oraz prze-
konać, że nadają się na przed-
szkolaka czyli przejść specjalny
sprawdzian przygotowany przez
panią Basię. A gdy już przekonały
zebranych, że nadają się na
przedszkolaków nastąpił ten
najważniejszy moment czyli
pasowanie. Dokonała tego wielkim
ale niegroźnym czerwonym
ołówkiem pani dyrektor Anna
Łysyganicz, która sprawuje nadzór
pedagogiczny w naszym przed-
szkolu. Ale nie tylko przedszkolaki
musiały obiecać że będą grzeczne
tym razem przysięgali także
rodzice, że będą słuchali
i przytulali swoje pociechy.

Pasowanym przedszkolakom pani
Basia wręczyła dyplomy a pani
Lucyna podarunki od pana Wójta.

Po tych emocjach na
wszystkich czekał poczęstunek
przygotowany przez mamy i jak
zawsze pyszny - ciasta i owoce.

Karolina Smoleńska

Koordynator przedszkola

SSyymmppoozzjj uumm SSzzkkóółł SSaalleezzjj aańńsskkiicchh

Dnia 23.1 0.2010 roku odbyła
się w Krakowie konferencja eduka-
cyjna z zakresu pedagogiki pre-
wencyjnej na temat "System
wychowawczy ks. Bosko w re-
aliach współczesnych". Na samym
wstępie uczestnicy kongresu
w Sewilli, który odbył się w lutym
bieżącego roku przedstawili
najważniejsze wnioski z tegoż
spotkania skupiające się na kwestii
unowocześnienia nauczania oraz
doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli. Wszyscy uczestnicy zostali
zapoznani z wymiarami profila-
ktyki salezjańskiej , które oprócz
trzech podstawowych: Miłość,
Rozum i Religia zawierają się
w teleologii – czyli w celu,
o którym opowiadał ks. dr
Marszałek, ponadto relacj i
wychowanek (młodzież) – nauczy-
ciel, która powinna być oparta na
asystencji. Każdy usłyszał od
prelegentów, że "wychowanie jest
racją bytu wychowawcy a byt
wychowawcy jest racją wycho-
wania", a także, że duchowość
związana jest z moralnością. Będąc
wychowawcą należy pamiętać
o trzech podstawowych kompeten-

cjach, które go dotyczą, a miano-
wicie: o kompetencji teoretycznej ,
wykonawczej i filozoficznej ,
a także że "im większa autonomia
wychowanka, tym mniejsza
heteronomia" a "wychowanek nie
może być środkiem do celu".

W połowie spotkania odbyła
się przerwa na kawę, podczas
której uczestnicy mogli bliżej się
poznać, wymieniając swoje
spostrzeżenia dotyczące nauczania
i wychowania a także rozmawiając
na inne tematy, które mogły być
pomocne przy integracji
i nawiązaniu nowych znajomości.

O godz. 1 2:30 wszyscy
powrócili do auli seminaryjnej ,
a by posłuchać i obejrzeć drugą
część wykładów i projekcji, które
nie były mniej interesujące od
poprzedniej . Widzieliśmy, między
innymi, wypowiedzi uczniów
Szkół Salezjańskich w Polsce
dotyczące roli wychowanka
i nauczyciela. W dalszej części
usłyszeliśmy, że "samo urzeczy-
wistnienie to najwyższy stopień
dojrzałości" a także, że asystencja
ofensywna (konstruktywna) ma
miejsce, kiedy wychowanek
zaczyna sam działać. Ks. Marcin
Kaznowski przedstawił swój

pogląd, iż aby wejść w obustronny
dialog pomiędzy wychowankiem
a nauczycielem należy, na wzór
Jezusa "zejść z piedestału" co
spotkało się z obszerną polemiką
ze strony słuchaczy, którzy
poprzez swoje własne doświad-
czenia argumentowali, że prakty-
cznie jest to niemożliwe, gdyż
wychowankowie mogą taką sytu-
ację wykorzystać na swoją korzyść
poprzez negatywne zachowania,
jak np. "rzucanie doniczkami
w klasie" lub "wkładanie
nauczycielowi kubła od śmieci na
głowę". Jednak ks. Marcin nie
ustępował i podawał inne argu-
menty na podtrzymanie swoich
poglądów.

O godz. 14:00, gdy wszystkie
wystąpienia – zarówno zaproszo-
nych prelegentów jak i samych
słuchaczy – zakończyły się uda-
liśmy się na wspólny obiad, gdzie
mogliśmy podsumować całą kon-
ferencję a następnie wyruszyliśmy
w drogę powrotną do domu
z myślą, aby zastosować choć
niektóre z prezentowanych na
sympozjum założeń w swoich
szkołach.

Radosław Pasławski
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Przez te dwa świąteczne
dni znowu ożyją cmentarze. Zimne
groby pokryją się chryzantemami
i migotliwymi światełkami. W alej-
kach tłumy, gwar rozmów, ale i pa-
cierz za zmarłych. W cmentarnych
kaplicach Msze, modlitwy. Nad
cmentarzami zapłonie łuna świateł.
Dobrze, że pielęgnujemy w Polsce
ten zwyczaj . Nawet jeśli ktoś idzie
na groby tylko „z tradycji” lub „bo
wypada”, to może choć na chwilę
się zatrzyma, porozmyśla, spojrzy
w wieczność, zmówi „Zdrowaś…”
i „Wieczny odpoczynek…”. Warto.

Uroczystość Wszystkich
Świętych przypomina nam o nie-
bie. Tam zmierzamy. Nie pytajmy,
dokąd, ale raczej do KOGO.
Idziemy wszak na spotkanie.
Najpierw z Bogiem, który pragnie
mieć nas wszystkich u siebie.
Tęskni za nami i trzyma dobre
miejsce dla każdej i każdego z nas.
Spotkamy też wszystkich świętych,
i tych wielkich, czczonych,
znanych z obrazów, i tych
anonimowych, i tych nam
najbliższych. Wielka rodzina
szczęśliwców, uwolnionych na
zawsze od zła, grzechu i bólu.

Dzień Zaduszny z kolei
przypomina prawdę o czyśćcu.
Bóg pozwala nam dojrzewać nawet
po śmierci, oczyścić się, wydo-
skonalić niedoskonałą miłość. Ten
dzień przypomina nam też, że
nasze modlitwy za zmarłych mogą
im pomóc. One wyrażają najlepiej
naszą miłość, pamięć, wdzię-
czność, czasem przebaczenie.
Dla Pana Boga są dowodem,
że można ich kochać. Niech nie
tylko znicze płoną, ale zwłaszcza
nasze serca przepełnione modlitwą.

Wesoło czy smutno?

1 listopada kojarzy nam się
z wizytą na cmentarzu, zapalaniem
świec na grobach, wspominaniem
w rodzinnym gronie zmarłych
bliskich i znajomych. Panuje
nastrój powagi, refleksj i, smutku.

Tymczasem w pierwotnym
zamyśle uroczystość Wszystkich
Świętych jest dniem radosnym.
Wspominamy bowiem wtedy
wszystkich tych, którzy żyli przed
nami i wypełniając w swoim życiu
Bożą wolę osiągnęli wieczne
szczęście przebywania z Bogiem
w niebie. Kościół wspomina nie
tylko oficjalnie uznanych świętych,
czyli tych beatyfikowanych i kano-
nizowanych, ale także wszystkich
wiernych zmarłych, którzy już
osiągnęli zbawienie i przebywają
w niebie. Widzi w nich swoich
orędowników u Boga i przykłady
do naśladowania. Wstawiennictwa
Wszystkich Świętych wzywa się
w szczególnie ważnych wydarze-
niach życia Kościoła. Śpiewa się
wówczas Litanię do Wszystkich
Świętych, która należy do najstar-
szych litanijnych modlitw Kościoła
i jako jedyna występuje w księgach
liturgicznych (w liturgii Wielkiego
Piątku).
Dzień Wszystkich Świętych to
wspomnienie wszystkich naszych
patronów. Powszechne imieniny.

Smutna atmosfera panująca
w Polsce w uroczystość Wszy-
stkich Świętych wynika z przenie-
sienia na ten dzień nastroju, który
właściwszy byłby 2 listopada. Tego
dnia w kalendarzu liturgicznym
przypada Wspomnienie Wszy-
stkich Wiernych Zmarłych.

„Martyrologium Rzymskie” tak
wyjaśnia istotę tego dnia:
„Kościół, wspólna i kochająca
Matka, oddawszy należną cześć
wszystkim swoim dzieciom,
radującym się już w niebie, stara
się teraz gorącymi modłami do
Chrystusa, swego Pana i Oblu-
bieńca, przyjść z pomocą
wszystkim jeszcze w czyśćcu
cierpiącym, aby jak najrychlej
mogli dojść do społeczności
z błogosławionymi w radości
wiekuistej”.

Odpust zupełny

Od południa Dnia Wszystkich
Świętych i przez cały Dzień
Zaduszny w kościołach i kaplicach
publicznych można uzyskać
odpust zupełny, ale tylko jeden raz.

Warunki zyskania odpustu są
następujące:
1 ) pobożne nawiedzenie kościoła
lub kaplicy,

2) odmówienie "Ojcze nasz"
i "Wierzę w Boga",

3) dowolna modlitwa w intencji
Ojca św.,

4) Spowiedź i Komunia święta.

W dniach 1 - 8 listopada można
także pozyskać odpust zupełny za
nawiedzenie cmentarza pod wyżej
wymienionymi warunkami. W po-
zostałe dni roku za nawiedzenie
cmentarza pozyskuje się odpust
cząstkowy.

„ A światłość wiekuista niechaj im
świeci”. I nam tutaj też. Nie proszę
o to, bym wszystko rozumiał.
Proszę o tyle światła, bym wie-
dział, gdzie postawić nastę-
pny krok i nie stał w miejscu.. .

MMooddlliittwwaa zzoossttaajj ee ddłłuużżeejj

UUrroocczzyyssttoośśćć WWsszzyyssttkkiicchh ŚŚwwiięęttyycchh
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Sylwia Faran, Hubert Faran,

Hubert Caban, Dominik Maruszczak.
Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 1 6:00

1. Naśladujmy w naszym życiu bohatera dzisiejszej Ewangelii, który tyle trudu włożył
w zaproszenie Jezusa do swojego domu, a następnie postanowił wynagrodzić zło,
którego się dopuścił w życiu.

2. Jutro uroczystość Wszystkich Świętych. Będziemy wspominać wszystkich, którzy
osiągnęli nagrodę życia wiecznego. Msza św. o godz. 8.00 i 11 .00. Po mszy św. o godz.
11 .00 procesja na cmentarz.

3. Natomiast we wtorek, 2 listopada, przypada wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych, dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych.

4.W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunkiem
jego uzyskania jest nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

5. Od wtorku Msza św. o godz. 1 6.00 po niej Różaniec z wypominkami.
6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać" Paniom: Fundakowskiej
Bożenie i Pałka Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Rzeszowską Annę
i Glapa Helenę.

W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
• w czwartek 4 listopada – świętego Karola Boromeusza, biskupa, duszpasterza
z ogromnym zaangażowaniem troszczącego się zarówno o wielkie sprawy całego
Kościoła, jak i o codzienne, bytowe problemy biedaków w jego diecezji.
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ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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Intencje Mszalne

Poniedziałek 01 .11
Godz. 8.00 + Helena Michno

11 .00 + Tadeusza Wiercińskiego i zmarłych z rodziny
11 .00 + Marię i Józefa Michalskich, za pomordowanych na Serednim

Niedziela 07.11
Godz. 8.00 + Anna Cichoń 4 rocznicę śmierci

8.00 + Barbara Antosik w 3 rocznicę śmierci, + Stefan i Marianna
11 .00 + Andrzej Zmarzlak w 15 rocznicę śmierci




