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Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział: «Nauczycielu,
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał na niego
z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy
mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz
Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż
bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między
sobą: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».
Dzisiejsza Ewangelia zawiera opis spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem. Dialog ten zawiera
trzy odsłony Ewangelii. Odsłona pierwsza: historia powołania bogatego człowieka. Choć jest on
pobożny i szczerze szuka życia wiecznego z powodu posiadanych bogactw, nie potrafi pójść za
Jezusem. Odsłona druga: Widząc go odchodzącego, Jezus wygłasza naukę o niebezpieczeństwie
bogactw, w których człowiek pokłada nadzieję, a które przeszkadzają się człowiekowi zbawić.
Odsłona trzecia: uczniowie pytają o to, co otrzymają za wybranie drogi ubogiego pójścia za
Jezusem. Pan obiecuje stokroć więcej dóbr ziemskich i życie wieczne. Zapowiada także ostateczne
odwrócenie porządku znanego na ziemi: pierwsi staną się ostatnimi, a ostatni pierwszymi.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy nie jestem zbytnio przywiązany do dóbr materialnych? Czy potrafię dzielić
się z potrzebującymi?
Do wykonania: W moim budżecie uwzględnię potrzeby ubogich.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

15.10 (poniedziałek) Wspomnienie św. Teresy z Avila, doktora Kościoła
Urodziła się w roku 1515 w Avili. W 20-tym roku życia wstąpiła do klasztoru
karmelitanek. Za natchnieniem Bożym przeprowadziła reformę swojego zakonu mimo
wielu przeciwności. Na podstawie własnych doświadczeń napisała szereg dzieł
zawierających głęboką naukę o życiu mistycznym. Zmarła 15 października 1582 roku.
16.10 (wtorek) Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
Urodziła się w Bawarii około roku 1174. W trzynastym roku życia poślubiła księcia
Henryka Brodatego, z którym miała siedmioro dzieci. Otaczała troską ubogich
i chorych, dla których budowała szpitale. Po śmierci męża schroniła się do klasztoru
w Trzebnicy i tam zmarła 15 października 1243 roku.

17.10 (środa) Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
Był po św. Piotrze drugim biskupem Kościoła w Antiochii. Skazany na pożarcie przez
dzikie zwierzęta został przewieziony do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską około
roku 107 za panowania cesarza Trajana. W drodze do Rzymu wysłał siedem listów do
różnych Kościołów. W tych listach wyłożył naukę o Chrystusie i o życiu
chrześcijańskim. W Antiochii czczono go w tym dniu już w IV wieku.
18.10 (czwartek) Święto św. Łukasza Ewangelisty
Według Ojców Kościoła św. Łukasz urodził się w Antiochii Syryjskiej i był
poganinem. Z zawodu był lekarzem. Należał do ludzi dobrze obeznanych
z ówczesną literaturą i wykształconych. Świadczy o tym jego piękny język grecki,
dokładność informacji i umiejętność korzystania ze źródeł. Pewien uczony żyjący
w VI wieku pisze, że św. Łukasz będąc malarzem, namalował obraz Matki Bożej,
który zabrała z Jerozolimy cesarzowa Eudoksja i przesłała go w darze św. Pulcherii siostrze cesarza. Odtąd ta legenda stała się powszechna i autorstwo wielu
starożytnych obrazów jest przypisywane św. Łukaszowi. Św. Łukasz nie należał do
72. uczniów Pana Jezusa. Św. Paweł umieszcza go wśród osób nawróconych
z pogaństwa. Po przyjęciu chrześcijaństwa Łukasz stał się współpracownikiem św.
Pawła i towarzyszem jego misyjnych podróży. Św. Łukasz jest autorem Ewangelii
i Dziejów Apostolskich. W swojej Ewangelii Łukasz przedstawił Chrystusa jako
lekarza dusz i ciał ludzkich. Przekazał nam przypowieść o synu marnotrawnym,
o odpuszczeniu grzechów jawnogrzesznicy i skruszonemu łotrowi na krzyżu.
Według tradycji św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai.
20.10 (sobota) Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
W wieku 23 lat rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Święcenia kapłańskie
otrzymał ok. 1421 roku. Po uzyskaniu tytułu magistra filozofii w 1418 roku, przez
osiem lat uczył w Miechowie w szkole klasztornej, prowadzonej przez
Bożogrobców. W 1429 roku powrócił do Krakowa obejmując katedrę filozofii
a następnie, po odpowiednim przygotowaniu, prowadził również wykłady z teologii.
W 1450 roku odbył pielgrzymkę do Rzymu. Do historii przeszedł jako człowiek
bardzo miłosierny i łagodny. Po zajęciach dydaktycznych odwiedzał chorych,
organizował pomoc niezamożnym żakom, uczył ich wzajemnej solidarności. Jego
przykład pociągał studentów do większej aktywności w społeczności akademickiej.
Święty Jan Kanty z wielkim talentem prowadził wykłady a także starał się
wychowywać studentów, przede wszystkim przez osobisty przykład. Prowadził
surowy tryb życia, często pościł i wiele się modlił. Można go było spotkać na ulicach
Krakowa, jak szedł z tobołkiem ubrań przygotowanych dla potrzebujących.
WARTO WIEDZIEĆ
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W sobotę, 10 Listopada, w katedrze Westminster odprawiona zostanie Msza Św.
w intencji Ojczyzny. Zaproszenie do udziału w niej kierowane jest do wszystkich
Polaków mieszkających na terenie Londynu i okolicach. JednakŜe katedra ma
ograniczoną liczbę miejsc (1350 osób). Prosimy zatem, by - ze względów
organizacyjnych - wpierw zgłosić swój udział w tej modlitwie na adres e-mailowy:
proboszcz@stbobola.co.uk (prosimy o podanie nazwiska i imienia i – jeŜeli korzystamy
z grzecznościowego emaila – numeru kontaktowego). Wejście do katedry otwarte
będzie dla osób zgłoszonych w swojej parafii. Dodatkowe szczegóły podane
zostaną w późniejszym terminie.

