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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg. Świętego Łukasza (Łk 19,1 – 10)
„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek,
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i
bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć
Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu,
gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i
wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć,
tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do
niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś
muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do
grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto
połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam
poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i
zbawić to, co zginęło»”.
Sykomora to rodzaj dzikiej figi, która ma owoce o gorszym smaku niż zwykły figowiec.
Aby owoce nadawały się do spożycia, na kilka dni przed zerwaniem należało je
naciąć na szczycie specjalnym nożem. Nacięty owoc wydzielał etylen, który
przyśpieszał dojrzewanie nawet sąsiednich owoców. Takim nacięciem jest słowo
Boga, które rani prawdą i powoduje dojrzewanie do jej wyznania. Jeśli nie, pojawiają
się robaki, złe duchy, a nasze serce psuje się jak gnijąca figa. Kiedy Zacheusz widział
Jezusa w swoim domu, przyszło mu na myśl to wszystko, co złego uczynił. Przed jego
oczami pojawiły się setki ludzi, których oszukał, brutalnie potraktował, wykorzystał,
zranił, skrzywdził. Miłosierdzie Chrystusa nie jest dywanem, pod który zamiatamy
niewyznane i wciąż popełniane grzechy. Żadna skrucha nie jest autentyczna, jeśli nie
pociąga za sobą konkretnych decyzji. Kiedy w szczerości serca patrzymy Bogu w
oczy, nie możemy nie zobaczyć zła, które ukrywa się za naszymi powiekami

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 04.11.2019 – św. Karola Boromeusza
7.00 - Za † Antoniego Gawlik, matkę Katarzynę, Piotra Gawlik, Elżbietę i Jana Kotyrba, †† z pokr. i d. c.
18.00 - Za † Martę i Józefa Kurpiela, rodzic., †† Wiktorię, Pawła, Walentego, Floriana, Elżbietę
i Henryka Niepala
- Za † mamę Janinę Rudek z ok. ur.
WTOREK – 05.11.2019
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za †† Katarzynę i Edmunda Chojnackich w k. r. ś., †† z rodzin Chojnackich i Jarockich
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Ewy z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
ŚRODA – 06.11.2019
7.00 - Za † męża Stefana w k. r. ś., syna Rudolfa i †† z pokrew.
18.00- Za †† rodzic. Janinę i Józefa Makowskich, Weronikę i Antoniego Patoła, braci Edwarda
i Alojzego, siostrzeoca Piotra, szwagra Karola, †† z rodz. i pokr.
- Za † Henrykę Wojdyła w 30 d. p. ś.
CZWARTEK – 07.11.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Hildegardy z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † ojca Józefa z ok. ur., mamę Helenę, siostrę Dorotę i d. w c.
PIĄTEK – 08.11.2019
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Zygmunta, teściów, †† z rodz. z o. s. i d. w c.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† rodz. Kazimierza i Stanisławę Łamarz, brata Stanisława, bratową Halinę Łamarz,
zięcia Romana Maślankiewicza i Lidię Goś-Grinert
- Za † Jana i d. w c. i o bł. B. dla syna Jakuba w d. ur.
SOBOTA – 09.11.2019 – Święto rocznicy pośw. Bazyliki na Lateranie
7.00 - Za †† rodz. Hildegardę, Roberta, Benedykta, dziadków Reginę i Józefa, brata Mirosława,
†† z rodz. i d. w c.
-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. rodzic. o zgodę, miłośd i pojednanie w rodz.
18.00 - Za †† z rodziny Żeleźny, Golec, Głogowski, Nadybski i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Aniołów Stróżów w int. wnuków Michała, Marcela i Adama z ok.
ur.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.11.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Piotra z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. dla wnuków i całej rodz.
8.30 - Za †† rodz. Aleksandrę i Tadeusza Wróbel, †† z rodziny Gruca, Wróbel i Działek
- Za †† rodz. Elżbietę i Józefa, †† z rodz. i pokr.
10.00 -ROCZEK: Michał Nawrot,
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. męża Andrzeja z ok. 55 r. ur.
11.15 - Za † Józefa Ochockiego z ok. ur. oraz †† z rodzin Ochockich i Stachowskich
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Heleny Bauman z ok. 85. r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci,
wnuków i prawnuków
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci i całej rodz.
- Za †† rodz. Agnieszkę i Stefana Maciołek, siostrę Eleonorę, szwagrów Jana, Andrzeja,
Wernera, †† z rodz. Szczędzina, Maciołek i d. w c.

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA.
Miesiąc listopad skłania nas do refleksji i zadumy nad przemijalnością życia na ziemi.
W tym szczególnym czasie Kościół zachęca nas do modlitwy za wszystkich zmarłych.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeostwo różaocowe za zmarłychi czytanie wypominek.
2. W tygodniu różaniec za zmarłych i czytanie wypominek codziennie o godz. 17.15.
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane przez
Kościół warunki mogą uzyskad każdego dnia odpust zupełny za zmarłych. Warunki
odpustu:
- nawiedzenie cmentarza;
- modlitwa Ojcze nasz;
- modlitwa Wierzę w Boga;
- dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.;
- stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
4. W środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
5. W czwartek - I Czwartek miesiąca, czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
Od godz. 17.00 do 18.00 miesięczna spowiedź dla dzieci, młodzieży.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna zapraszamy dzieci i rodziców.
Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla dzieci komunijnych i ich rodziców.

6. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
O godz. 19.00 modlitewne spotkanie dla młodzieży.
7. W sobotę święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Lateraoskiej.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.15 różaniec za zmarłych i czytanie wypominek.
8. W niedzielę 10 listopada obchodzimy Dzieo Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

9. W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
10.Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę z okazji święta patronalnego św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, odbędzie się 16 i 17 listopada br. Rozpoczęcie w sobotę
16 listopada o godz.18.00 modlitewnym czuwaniem i wspólną Drogą Krzyżową. Uroczysta
Msza św. przed Jasnogórskim Szczytem w niedzielę o godz. 11.00.
11.Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za złożone
ofiary. Dziękujemy także za okazywaną życzliwośd, dobrod serca, za ofiarną pomoc i dar
modlitwy. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla cierpiących chrześcijan
w Sudanie i Pakistanie. Całą parafię i obecnych gości polecamy Bożemu Miłosierdziu
prosząc o błogosławieostwo.

ŚWIĘTO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
NA LATERANIE
Wiele osób sądzi, że najważniejszym
kościołem papieskim jest bazylika św. Piotra na
Watykanie. Nie jest to prawdą. To bazylika
świętego Jana na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona
doniosłą rolę w historii chrześcijaostwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzieo,
przypominający moment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik
większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych
posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa Lateranai
zagarnął jego pałac. Konstantyn Wielki podarował go papieżowi św. Sylwestrowi I
(†335).
Do roku 1308 był on rezydencją papieży. Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki
wydał edykt pozwalający na oficjalne wyznawanie wiary chrześcijaoskiej, kazał
wybudowad obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela,
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu,
a przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał papież św.
Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r.
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięd soborów
powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała byd siedzibą papieży od czasów
niewoli awiniooskiej na początku XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą
siedzibę do Watykanu.
Do dziś bazylika lateraoska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. W odróżnieniu
od trzech pozostałych rzymskich kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł
arcybazyliki; każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej
procesji. Nad wejściem do świątyni znajduje się łacioski napis, który najlepiej oddaje
wagę i rolę tego miejsca:
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis
to znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie papieże
odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia się
łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą
w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

