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W tym numerze:
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Zaproszenie

3

Czy Jezus był antyklerykałem? Czy Jego słowa: Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów, to manifest antyklerykalny wszechczasów? Jako kapłan i mnich mam głęboką świadomość opartą
na własnych doświadczeniach oraz wielu osobistych rachunkach sumienia, że wobec mojej osobistej grzeszności i niedoskonałości, zaufanie człowieka, również duchownego, może
wynikać tylko i wyłącznie z mądrej zasady wprowadzonej
przez Jezusa. To prawda, że kapłani są grzesznikami. Ich wypowiedzi często bulwersują. Myślę przede wszystkim o sobie.
Dlatego kocham te prawa, które wprowadza Jezus, bo są niezwykle prawdziwe i ludzkie, oryginalne i jednocześnie uniwersalne. Ale faryzeizm zagraża nie tylko kapłanom, wszyscy jesteśmy tłumem faryzeuszów. A Jezus chce, byśmy byli prawdziwymi uczniami, którzy słuchają słowa Bożego i rozważają
je w swym sercu. Tylko Jezus jest prawdziwym Nauczycielem.
Słuchajmy i bądźmy posłuszni Jego słowom!
Jezu, uwalniaj mnie od pychy i próżności, od wygodnictwa
i dwulicowości w moich postawach. Pragnę wszystko otrzymywać od Ojca i wszystkiego uczyć się od Ciebie. Mój Mistrzu,
pragnę być Twym uczniem.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Nie lękaj się niczego,
kto ma Boga ma wszystko”
Św. Jan Bosko

Wśród Nas
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ks. Marek Dziewiecki
Ludzie uznający samych siebie za „nowoczesnych
i postępowych” twierdzą, że
patriotyzm jest już przeżytkiem i odchodzi do historii.
W rzeczywistości przeżytkiem
jest przekonanie, że patriotyzm
nie jest nam już potrzebny.
Człowiek może obyć się bez
wielu instytucji społecznych.
Może przetrwać nawet wtedy,
gdy zostanie pozbawiony
struktur własnego państwa
i zostanie poddany władzy
okupacyjnej. Nie może natomiast normalnie żyć i rozwijać
się bez dwóch wspólnot: bez
rodziny i bez wspólnoty narodowej. Każdy roztropny człowiek wie, że potrzebuje tego
wspólnego dobra, które nazywamy Ojczyzną. To właśnie
dlatego dla Izraelitów największym nieszczęściem była utrata suwerenności i popadanie
w kolejne niewole. Podobne
losy przechodził nasz naród,
cierpiący i uciskany przez zaborców w konsekwencji kolejnych rozbiorów Polski. Od
tamtego czasu nic się nie zmieniło, gdyż natura człowieka
pozostaje zawsze taka sama.
Nikt z nas w pojedynkę nie
obroni swojej wolności. Nikt
sam nie zapewni sobie bezpieczeństwa. Nikomu z nas nie
zapewnią bezpieczeństwa inne
narody. Kto nie dba o dobro
swojej Ojczyzny, ten staje się
łatwym łupem dla tych narodów, które dbają o swoją tożsamość i o swój rozwój. Nie
ma dobrej przyszłości takie

PATRIOTYZM DZISIAJ

społeczeństwo, które nie zadba
o rodziny i o Ojczyznę.
Patriotyzm jest wyrazem dojrzałości i odpowiedzialności w każdych czasach.
Mogą natomiast zmieniać się
formy troski o Ojczyznę, gdyż
te są po części zależne od konkretnych uwarunkowań historycznych i społecznych. Ta
sama zasada dotyczy po części
zmiennych form troski o rodzinę. Dla przykładu, w naszych
czasach jednym z najważniejszych przejawów miłości do
bliskich jest solidne wychowanie dzieci ze strony rodziców,
gdyż w dominującej obecnie
cywilizacji egoizmu i demoralizacji żadne dziecko nie ma
dobrej przyszłości, jeśli nie
otrzyma solidnego wychowania. Nic nie da wyższe wykształcenie, jeśli będzie ono
połączone z niższym wychowaniem. Podobnie zmieniają
się przejawy patriotyzmu.
Obecnie najważniejszym przejawem patriotyzmu jest troska
o sytuację małżeństwa i rodziny, o solidne — obejmujące
także wymiar patriotyczny wychowanie młodego pokolenia, a także uczciwa praca na
co dzień, roztropne zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, głosowanie na mądrych i odpowiedzialnych ludzi w wyborach samorządowych i parlamentarnych oraz
patrzenie aktualnej władzy na
ręce i rozliczanie jej z przedwyborczych obietnic.

W znacznym stopniu
od ludzi dorosłych, zwłaszcza
od rodziców i innych wychowawców, zależą postawy
współczesnych młodych ludzi
wobec narodu i Ojczyzny. Postawy te są zróżnicowane, podobnie jak zróżnicowane są
postawy młodych ludzi w ich
życiu osobistym, rodzinnym,
zawodowym czy społecznym.
Ci, którzy w osobistym życiu
kierują się miłością, odpowiedzialnością, zdrowym rozsądkiem, chcą i potrafią troszczyć
się także o swoją Ojczyznę.
Natomiast ci, którym brakuje
wychowania i roztropności
i którzy nie radzą sobie z własnym życiem, lekceważą to
wszystko, co wartościowe: nie
tylko patriotyzm czy normy
moralne, ale nawet własne
zdrowie, wolność, sumienie
i swoją przyszłość.
Ciągle aktualne pozostają słowa Jana Pawła II, jakie
do nas - rodaków - skierował
w roku 1979 podczas homilii
wygłoszonej na krakowskich
Błoniach: „Zanim stąd odejdę,
proszę was, abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na
imię Polska raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością,
taką jaką zaszczepia w nas
Chrystus na chrzcie świętym.
Abyście nigdy nie zwątpili i nie
znużyli się i nie zniechęcali.
Abyście nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy.”
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XXXI NIEDZIELA
ZWYKŁA
Rok A

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku
liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że
nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę
świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum
zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy
będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół
świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą
wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe
zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

2.

Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy
w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy:
stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy
w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie po Mszy Świętej modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które
można jeszcze składać w zakrystii.

3.

W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego
wielkiego Kościoła powszechnego.

4.

W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości
Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już
w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć
o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy
w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją
krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie
zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920
i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 11.00.

5.

Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Dominik Maruszczak, Ernest Krakowski,
Marcin Wierciński, Marcin Kania.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

