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XXXI Niedziela Zwykła • Rok A
Ewangelia: Mt 23, 1−12

Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie
i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich
nie naśladujcie. Mówią, ale sami nie czynią.
Wiążą ciężary wielkie i nie do zniesienia i kła−
dą je ludziom na ramiona.

Chrystusowe przestrogi
W dzisiejszym
fragmencie Ewangelii
Jezus mocno krytyku−
je postawę faryzejską.
Polega ona na rozdźwięku między wypowia−
danym słowem a życiem codziennym. Na
spektakularnej pobożności, przed którą tak sta−
nowczo Jezus przestrzegał. Z odwagą i otwar−
tością mówi do tłumów o faryzeuszach:
„Czyńcie więc i zachowujcie wszystko co
wam polecą, ale uczynków ich nie naśladuj−
cie” (Mt 23, 3).
Po surowej ocenie postawy i pobożności
faryzeuszów Jezus daje pozytywne wskazów−
ki dla tych, którzy są lub chcą być Jego ucznia−
mi. Sprawowane funkcje i związane z nimi
tytuły nie powinny wiernym przesłaniać oso−
by Tego, który jest rzeczywistym i najwyż−
szym nauczycielem, ojcem i mistrzem wszyst−

Kto wywyższa samego siebie
Jego życiorys – nieskalany, kariera –
oczkiem w głowie, cel – stanowisko bur−
mistrza, posła. Jego metoda − wizyty
w stowarzyszeniach, przedszkolach, do−
mach starców, sierocińcach; wszędzie
obietnice, aprobaty, wielkie słowa. Za−
wsze w towarzystwie prasy, telewizji. Na
każdej uroczystości – miejsce honorowe,
a na ulicy – oczekiwanie na ukłony. Robi
wszystko, żeby się ludziom pokazać.

kich. To, czym mamy się kierować w ży−
ciu, to tylko Ewangelia. Nikt nie może się
tłumaczyć, czy usprawiedliwiać swego po−
stępowania przykładem innych ludzi. Od
naśladowania innych jesteśmy zwolnieni au−
torytetem samego Chrystusa: „Uczynków
ich nie naśladujcie” (Mt 23, 3). Natomiast
nikt nie jest zwolniony od zachowywania
i wypełniania Ewangelii, która wymaga po−
stawy służebnej wobec innych i pokory.
Przyjacielu! Ciągle zagrażają nam faryzej−
skie nawyki. Naśladujemy ich świadomie
czy nieświadomie, ukrywając swoje błędy,
a uwypuklając nasze, jakże nieraz minimal−
ne osiągnięcia. Pomyślmy dzisiaj o tym, co
powiedział Chrystus, że każdy „kto się wy−
wyższa, będzie poniżony, a kto się poniża,
będzie wywyższony” (Mt 23, 12).
ks. Ireneusz
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Czy wiesz, że…
Baldachim. Ozdobna tkanina rozpięta
na czterech drążkach trzymana podczas
procesji nad kapłanem niosącym mon−
strancję. Baldachimem nazywa się też
górną część tronu papieskiego lub bisku−
piego. Sama nazwa pochodzi od ozdob−
nej tkaniny wyrabianej w Baldacco.
Biret (łac. birrum – rodzaj opończy
z kapturem, albo biretum – czapeczka).
Nakrycie głowy duchownych katolickich
w formie graniastej lub okrągłej, sztyw−
nej czapeczki z trzema albo czterema ro−
gami. Kardynałowie noszą birety w ko−
lorze purpurowym, biskupi – fioleto−
wym, a pozostali duchowni – czarnym.
Biskup (gr. episkopos – nadzorca). Bi−
skup jest następcą apostołów, zarządza−
jącym diecezją (biskupstwem) i sprawu−
jącym władzę zwierzchnią nad mieszka−
jącymi w niej katolikami. Pełni również
urząd kapłański, nauczycielski i paster−
ski. Biskupa powołuje papież, kierując
się propozycjami Kościołów lokalnych.
Biskup ordynariusz stoi na czele diece−
zji i ma władzę zwyczajną, zwany jest
również diecezjalnym, posiada bowiem
obowiązek rezydencji, czyli przebywa−
nia na terenie swej diecezji.
Biskup sufragan; zwany również bisku−
pem pomocniczym, pomaga ordynariu−
szowi w jego pracy.
Biskup koadiutor; to biskup pomocniczy
z prawem następstwa.
Biskup tytularny: to biskup posiadający
tytuł nie istniejący już w diecezji i nie
mający własnej diecezji.

MODLITEWNE
SOS
Módlmy się o świętość ludzi
wierzących.

Incarnationis mysterium
Postanawiam ponadto, że
w Kościołach partykular−
nych należy rozpocząć
obchody Jubileuszu
w świętym dniu Narodze−
nia Pana Jezusa, sprawując uroczystą liturgię
eucharystyczną pod przewodnictwem bisku−
pa diecezjalnego w katedrze, a także w kon−
katedrze. Przewodniczenie liturgii w konka−
tedrze biskup może powierzyć swemu dele−
gatowi. Ponieważ obrzęd otwarcia Drzwi
Świętych jest właściwy dla Bazyliki Watykań−
skiej i Bazylik patriarchalnych, wskazane jest,
aby podczas inauguracji czasu jubileuszowe−
go w poszczególnych diecezjach nadano
szczególne znaczenie static w kościele, z któ−
rego wyruszy pielgrzymka do katedry; należy
przy tym podkreślić liturgiczne znaczenie
Księgi Ewangelii i odczytać wybrane fragmen−
ty niniejszej Bulli, zgodnie ze wskazaniami
„Rytuału obchodów Wielkiego Jubileuszu
w Kościołach partykular−
nych”.
Boże
Narodzenie
1999 r. niech będzie
dla wszystkich uro−
czystością radosną
i pełną blasku, zapo−
wiedzią szczególnie
głębokiego do−
świadczenia łaski
i miłosierdzia Boże−
go, które to doświad−
czenie trwać będzie aż do
zamknięcia Roku jubileuszo−
wego w dniu Objawienia Pana
Naszego Jezusa Chrystusa, 6 stycznia 2001 r.
Niech wszyscy wierzący przyjmą wezwanie
aniołów, wołających nieustannie: „Chwała
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój lu−
dziom Jego upodobania” (Łk 2, 14). Okres
Bożego Narodzenia stanie się w ten sposób
jakby bijącym sercem Roku Świętego, który
wprowadzi w życie Kościoła obfitość darów
Ducha, aby służyły nowej ewangelizacji.
7. Praktyka obchodów jubileuszowych wzbo−
gaciła się w ciągu swych dziejów o pewne
znaki, które są świadectwem wiary i wspoma−
gają religijność chrześcijańskiego ludu. Wśród
nich należy wymienić przede wszystkim piel−
grzymkę. Znak ten uświadamia nam kondycję
człowieka, którego życie często opisuje się
jako wędrówkę. Od narodzin do śmierci każ−
dy z nas znajduje się w szczególnej kondycji
homo viator. Pismo Święte ze swej strony wie−
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lokrotnie podkreśla wartość pielgrzymowania
do miejsc świętych: tradycja nakazywała, aby
Izraelita udawał się z pielgrzymką do miasta,
w którym była przechowywana arka przymie−
rza, albo by nawiedzał sanktuarium w Betel
(por. Sdz 20,18) lub w Szilo, gdzie została wy−
słuchana modlitwa Anny, matki Samuela (por.
l Sm l, 3). Poddając się dobrowolnie naka−
zom Prawa, także Jezus wraz z Maryją i Jó−
zefem udał się jako pielgrzym do świętego
miasta Jeruzalem (por. Łk 1, 41). Historia Ko−
ścioła jest żywą kroniką pielgrzymki, która
nigdy się nie kończy. Bardzo wielu wiernych
pogłębia swą religijność podejmując wędrów−
kę, której celem jest miasto świętych Piotra
i Pawła, Ziemia Święta lub stare i nowe sank−
tuaria poświęcone Maryi i Świętym.
Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarze−
niem w życiu chrześcijan, przybierając w ko−
lejnych epokach różne formy kulturowe. Jest
symbolem indywidualnej wędrówki człowie−
ka wierzącego śladami Odkupicie−
la: jest praktyką czynnej asce−
zy i pokuty za ludzkie sła−
bości, wyraża nieustanną
czujność człowieka wo−
bec własnej ułomności
i przygotowuje go we−
wnętrznie do przemiany
serca. Przez czuwanie,
post i modlitwę pielgrzym
postępuje naprzód drogą
chrześcijańskiej doskona−
łości, starając się dojść z po−
mocą łaski Bożej «do człowieka
doskonałego, do miary wielkości we−
dług Pełni Chrystusa» (E f 4, 13).
8. Z pielgrzymowaniem związany jest też znak
Drzwi Świętych, otwartych po raz pierwszy
w Bazylice Najświętszego Zbawiciela na La−
teranie podczas Jubileuszu roku 1423. Sym−
bolizują one przejście z grzechu do łaski, do
jakiego powołany jest każdy chrześcijanin.
Jezus powiedział «Ja jestem bramą» (J 10, 7),
aby ukazać, że nikt nie może mieć dostępu do
Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Fakt, że
Jezus tak określa samego siebie, potwierdza,
iż jest On jedynym Zbawicielem posłanym
przez Ojca. Istnieje tylko jedna brama, która
pozwala wejść do życia w komunii z Bogiem:
jest nią Jezus, jedyna i ostateczna droga zba−
wienia. Tylko do Niego można odnieść w pe−
łni słowa Psalmisty: Oto jest brama Pana, przez
nią wejdą sprawiedliwi (Ps 118 [117], 20).
c.d.n.

Wychowujmy razem
Właściwe wyniki
i pozytywne re−
zultaty wycho−
wawcze przynosi
w rodzinie uzna−
nie praw dziecka
jako równego jej
członka. Rodzice,
w zależności od
rozwojowej fazy dziecka, pozwalają
czasami, by działało ono na własną
odpowiedzialność, kierując przy tym
dyskretnie i sugerując prawidłowe
zachowania. W ten sposób okazać
można szacunek do indywidualności
dziecka. Nie narzucam i nie wymu−
szam na dziecku − ale wyjaśniam
i uzasadniam metody postępowania.
Dziecko musi wiedzieć dokładnie,
czego oczekują od niego rodzice,
musi też wiedzieć, że tym oczekiwa−
niom sprosta, bo nauczono je wierzyć
we własne siły i możliwości intelek−
tualne. Kontakty rodziców z dziec−
kiem powinny być przyjemne dla obu
stron i oparte na uczuciu wzajemnej
sympatii i zrozumieniu. Dzięki moż−
liwości zachowania odpowiednio
umiarkowanego dystansu wobec
dziecka − rozsądni i kochający rodzi−
ce są zdolni do jego obiektywnej oce−
ny. W miarę dorastania rodzice mogą
dawać dziecku coraz większą swobo−
dę, bo darzą dobrze wychowane
dziecko wzrastającym zaufaniem.
Mimo tej swobody, utrzymują nadal
swój autorytet, kierują rozsądnie po−
stępowaniem pociechy i nie zapomi−
nają o trosce o zdrowie i bezpieczeń−
stwo dziecka, o jego wiarę.
Nie zapominajmy, że potrzeba roz−
sądnej miłości, życzliwości i ciepła
rodzinnego stwarza warunki do roz−
woju szeregu niezbędnych w doro−
słym życiu cech osobowości.
mgr Jadwiga Woźniak
/pedagog/

Świętość Chrześcijańska

Listopad – miesiącem szczególnej
pamięci o tych, co odeszli do Pana

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, steria” − a w Nim, w misterium Trój−
współdziała we wszystkim dla ich cy Świętej. Bóg wzywa nas wszyst−
dobra... Tych, których od wieków kich do tego wewnętrznego zjedno−
poznał, tych też przeznaczył na to, czenia z Nim, nawet jeśli szczegól−
by się stali na wzór obrazu Jego ne łaski czy nadzwyczajne znaki
Syna, aby On był pierworodnym życia mistycznego są udzielane je−
między wielu braćmi. Tych zaś, któ− dynie niektórym, by ukazać darmo−
rych przeznaczył, tych też powołał, wy dar udzielony wszystkim.
a których powołał tych też uspra−
Droga do doskonałości wiedzie
wiedliwił, a których usprawiedliwił przez Krzyż. Nie ma świętości bez
− tych też obdarzył chwałą” (Rz 8, wyrzeczenia i bez walki duchowej.
28−30).
Postęp duchowy zakłada ascezę
„Wszyscy
i umar−
chrześcijanie
twienie,
jakiegokol−
które
wiek stanu
prowa−
i zawodu po−
dzą stop−
wołani są do
niowo
pełni życia
do życia
a jednak
chrześcijań−
w poko−
się rusza!
skiego i do
ju i rado−
doskonałości
ści bło−
miłości”.
gosła−
Wszyscy są
wieństw.
powołani do
Ten, kto
świętości:
wspina
„Bądźcie...
się, nie
doskonali, jak
przestaje
ŚWIĘCI SĄ LUDŹMI, KTÓRZY
RUSZĄ KOŚCIÓŁ Z MIEJSCA
doskonały
zaczynać
jest Ojciec
ciągle od
wasz niebieski” (Mt 5, 48).
początku, a tym początkom nie ma
Na osiągnięcie tej doskonałości końca. Nigdy ten, kto się wspina,
wierni obracać powinni swe siły nie przestaje pragnąć tego, co już
otrzymane według miary obdaro− zna.
wania Chrystusowego, aby... po−
Dzieci naszej matki, Kościoła
słuszni we wszystkim woli Ojca, świętego, słusznie maja nadzieję na
z całej duszy poświęcali się chwa− łaskę ostatecznego wytrwania i na
le Bożej i służbie bliźniemu. W ten nagrodę Boga – ich Ojca za dobre
sposób świętość Ludu Bożego uczynki wypełnione dzięki Jego ła−
wyda owoc obfity, jak tego dowo− sce w jedności z Jezusem. Wierzą−
dzi wymownie życie tylu świętych cy, zachowując tę samą zasadę ży−
w dziejach Kościoła.
cia, uczestniczą w „błogosławionej
Postęp duchowy zmierza do co− nadziei” z tymi, których miłosier−
raz bardziej wewnętrznego zjedno− dzie Boże gromadzi w „Mieście
czenia z Chrystusem. Zjednoczenie Świętym – Jeruzalem Nowym…
to jest nazywane zjednoczeniem zstępującym z nieba od Boga, przy−
„mistycznym”, ponieważ jest ono strojonym jak oblubienica… dla
uczestnictwem w misterium Chry− swego męża” (Ap 21,2).
stusa przez sakramenty „święte mi− Katechizm Kościoła Katolickiego

Już listopad zapukał do zielonych drzwi przyrody…
Zaciągnął się nieboskłon sinymi obłokami
I z tych brzuchatych chmur chlusnęły srebr−
ne bicze deszczu
Tak. To już prawdziwa jesień… Czegóż
trzeba jeszcze?
Lecz dziś – pierwszy dzień tego miesiąca
smutnego
To „Wszystkich Świętych”! Dzień jakże
specyficzny
Niepodobny do żadnego innego…
Pamięć o tych, co odeszli i cieszą się w Niebie
tkwi wciąż w naszych umysłach.
Chociaż doczesne ich szczątki wprawdzie
tu, na cmentarzu spoczywają
Lecz przecież ich dusze gdzieś, hen w zaświatach
mają szczęście oglądać twarzą w Twarz
Oblicze Ojca Najlepszego, Który przygarnął
biedne dzieci do siebie.
Pomyśl – po trudnym, niekiedy smutnym
życiu,
Dusze tak wielu ziemskich istot
Radują się wieczną chwałą w przecudownym
Niebie.
Dlatego więc, choć to deszczowy, mglisty
listopad
Nie warto się smucić…
Spójrz, jak fantastycznie dziś właśnie,
Pierwszego listopada, wszystkie cmentarze
wyglądają
Niczym najpiękniejsze ogrody
Rozjarzone chybotliwymi płomykami świec
toną w powodzi kwiatów: liliowych, złotych,
białych
i różowych chryzantem, astrów; purpurowych
herbacianych i śnieżnobiałych róż
Ostro pachną igliwiem świeżych wieńców;
I sama nie wiem już, czy pisać o wszystkich
przepięknych kwiatkach, które zdobią groby…
W każdym razie jest pięknie
I tak będzie przez cały listopad…
O, spójrz, w sennym powietrzu
z szelestem spadł z klonu jeden ze złotych liści.
Wokół listopadowo, mgliście,
Cisza brązowo – złota trwa…
Ach, jakże jest jesiennie
i jakże – uroczyście!
Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE
1. Dziś Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.00. Różaniec za zma−
rłych z wypominkami przez cały miesiąc listopad w niedzielę
o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30. Wypominki moż−
na jeszcze składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
2. W poniedziałek − Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak
w niedziele. Nabożeństwa na cmentarzach: przy ul. Limanowskiego i na Firleju
o godz. 15.00. Nabożeństwo różańcowe połączone z wypominkami rocznymi
o godz. 17.00.
3. We wtorek, 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych − Dzień
Zaduszny. Msze św. będą w dużym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30
i 18.00. Dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 16.30, młodzież na godz. 18.00.
4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca.
W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie wspólnoty para−
fialne. Okazja do spowiedzi dla dorosłych podczas wszystkich Mszy św. i Na−
bożeństw. Spowiedź dzieci:
− w czwartek od godz. 16.00 dla dzieci z klas IV, V, VI i gimnazjum
− w piątek od godz. 16.00 dla dzieci z klas III, od godz. 17.00 dla młodzieży klas
VIII, szkół średnich i młodzieży akademickiej.
Po spowiedzi dzieci codziennie Nabożeństwo i Komunia Św.
5. W środę, 3 listopada o godz. 19.00 w sali nr 7 odbędzie się spotkanie organizacyjne
koła PTTK w naszej parafii. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
6. W sobotę, 6 listopada odbędzie się dzień wspólnoty ministranckiej. Msza św.
o godz. 11.00. Wszystkich ministrantów i aspirantów serdecznie zapraszamy.
7. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne ofiary
na dalsze prace wokół i na zapleczu kościoła.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w małym kościele Msza św. w intencji rodzin.
9. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpocznie się kurs przedmałżeński. Spo−
tkania będą po Mszy św. odprawianej o godz. 13.00 w sali katechetycznej w po−
dwórzu plebani.
10.Przed kościołem młodzież oazowa sprzedaje znicze nagrobkowe. Dochód ze
sprzedaży przeznaczony jest na dofinansowanie oazowych rekolekcji wakacyj−
nych dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin.

Dzień poświęcenia kościoła
W tę niedzielę obchodzimy rocznicę po−
święcenia wszystkich kościołów, oprócz
katedralnych. Nasza parafia także przeży−
wa taką uroczy−
stość. Poświęce−
nie naszego ko−
ścioła odbyło się
w sobotę, 7 grud−
nia 1996 r. Wte−
dy to, budowany
od 13 lat kościół
pod wezwaniem
Królowej Apo−
stołów otworzył
drzwi dla swoich
wiernych.
Mszy św., któ−
ra rozpoczęła się

o godz. 11.00 przewodniczył J.E. Ks. Bp
Edward Materski wraz z Ks. Bp. Ada−
mem Odzimkiem. Ten szczególny dla
naszej parafii
dzień podkre−
ślił swoją
obecnością
przełożony
Prowincji
Chrystusa
Króla Księży
Pallotynów
Ks. Czesław
Parzyszek
SAC.
Dziś możemy
modlić się w pięk−
nym, dużym ko−

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Klaudia Kwiatkowska
Weronika Maria Matuszewska
Dorota Mroczkowska
Adrianna Weronika Nowak
Jakub Eryk Dopierała
Mateusz Tusin
Krzysztof Paweł Stan
Michał Winiarski
Ernest Grzegorz Nowak
Związek małżeński zawarli:
Aneta Osuch
i Wojciech Wasztyl
Agnieszka Ewa Zielińska
i Grzegorz Sikorski
Joanna Zuzanna Michalska
i Zdzisław Dembowski
Marzena Anna Pośnik
i Krzysztof Robert Ziątek
Anna Karolina Troniarz
i Konrad Jędrzejowski
Odeszli do Pana:
Bogusława Julianna Jaskólska − l. 65
Maria Szałas − l. 69
Helena Nowocień − l. 85
Bożena Maria Wydra − l. 38

ŻYCZENIA
W 20. rocznicę ślubu Barbary i Józefa,
w 24. rocznicę urodzin Wojciecha,
w 19. rocznicę urodzin Anny,
w 18. rocznicę urodzin Roberta
błogosławieństwa Bożego
i opieki Najświętszej Maryi
Panny życzy
Redakcja

ściele, ale prace wykończeniowe nadal
trwają. Chciejmy wspierać budowę naszej
świątyni żarliwą modlitwą i szczodrą ofiarą.
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