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Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się
w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał
żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze
stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak
i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na
jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby
koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w
tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a
ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że
nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się
do nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca.
Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce
męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”
„Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do
nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają,
to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».
Jedno zdanie Chrystusowej przypowieści przedstawia nam wnętrze tego człowieka „Dzień
w dzień świetnie się bawił”. Był zapewne kimś bardzo niedojrzałym, bojącym się
odpowiedzialnego życia. Duchowe kalectwo przykrywał bogactwem, purpurą i bisiorem,
a swoją pustkę starał się wypełnić beztroską zabawą. Tę historię Jezus opowiedział dwa
tysiące lat temu, a przecież przedstawia ona problem jak najbardziej aktualny. Bowiem czymś
niezwykle powszechnym jest zjawisko niedojrzałości współczesnego człowieka. Żeby dojrzeć
do dorosłości, żeby zmierzyć się skutecznie z jej problemami, trzeba uwierzyć w swoją
wewnętrzną siłę. Biednego człowieka (żebraka) Jezus nazywa imieniem swojego przyjaciela
Łazarza. Każdy ubogi jest przyjacielem Jezusa. Ziemia wciąż jest pełna Łazarzy. Wybrzmiewają
tu słowa Chrystusa „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mieście uczynili”. Bóg obecny jest w maluczkich i tych biednych, bezdomnych, grzebiących w
śmietnikach.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaka jest moja duchowa dojrzałość? Czy przypadkiem nie gonię za
przyjemnościami tego świata? Jaką mam hierarchię wartości?
Do wykonania: Spróbuję dostrzec potrzebującego człowieka i okażę mu serce.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

30.09 (poniedziałek) Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Hieronim urodził się w Stridonie w Dalmacji (obecnie Bałkany) około roku 340. Odbywał studia
w Rzymie i tam przyjął chrzest. Wybrawszy Ŝycie ascetyczne, udał się na Wschód i tam przyjął
święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieŜa Damazego i rozpoczął
pracę nad łacińskim przekładem Biblii. Następnie wyjechał do Betlejem i tam przez 35 lat
studiował Pismo Święte, tłumaczył je z hebrajskiego i greki na język łaciński (Wulgata) i
komentował, roztaczając równocześnie opiekę nad wieloma klasztorami. Zmarł 30 września 420
roku w Betlejem.

01.10 (wtorek) Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła
Teresa Martin urodziła się w Alencon w roku 1873. Była córką św. Zelii i Ludwika Martin. Gdy
miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą
ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. ZłoŜyła
swoje Ŝycie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła 30 września 1897 roku.
02.10 (środa) Wspomnienie świętych Aniołów StróŜów
Pismo Święte uczy nas, Ŝe Bóg w swej opatrzności posyła Aniołów, by ochraniać ludzi
i prowadzić ich do wyznaczonego im celu. Kościół zaprasza do dziękczynienia za obecność
Aniołów wśród nas i do uciekania się pod ich opiekę w niebezpieczeństwach Ŝycia i pokusach.

04.10 (piątek) Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
Giovanni Bernardone urodził się w roku 1182 w AsyŜu, w rodzinie kupieckiej. Jako młodzieniec
prowadził początkowo beztroskie Ŝycie, ale pod wpływem łaski BoŜej porzucił je i obrał drogę
radykalnego naśladowania Chrystusa poprzez ubóstwo. ZałoŜył zakon Braci Mniejszych, którzy
oddawali się wędrownemu kaznodziejstwu, później wraz ze św. Klarą załoŜył zakon Ŝeński
nazwany drugim zakonem (siostry klaryski), a wreszcie dla ludzi świeckich – trzeci zakon. Święty
Franciszek odznaczał się szczególnym szacunkiem do świata przyrody. Bratał się ze
stworzeniami i Ŝywiołami, nazywając ich „braćmi” i „siostrami”. Wywarł olbrzymi wpływ na
duchowość średniowiecza. Pod koniec Ŝycia otrzymał na górze Alwerni stygmaty Męki Pańskiej.
Umarł w Porcjunkuli koło AsyŜu 4 października 1226 roku, a dwa lata później został
kanonizowany.

05.10 (sobota) Wspomnienie św. Faustyna Kowalskiej, dziewicy
S. Faustyna, Helena Kowalska, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu k. Łodzi
w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Po kilku latach słuŜby u zamoŜnych rodzin wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia. W klasztorze gorliwie spełniała obowiązki
kucharki, ogrodniczki i furtianki. Prowadziła niezwykle bogate Ŝycie duchowe, które obfitowało
w róŜne dary mistyczne. Jej misja polegała na przypomnieniu światu prawdy o miłości
miłosiernej Boga, przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia BoŜego i zainspirowaniu odnowy
religijnej w duchu tego naboŜeństwa. Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie. Jej
dzienniczek duszy zaliczany jest do wybitnych dzieł literatury mistycznej.
WARTO WIEDZIEĆ
Katecheta – poszukujemy osób do prowadzenia katechezy w szkole sobotniej.
Bardzo przydatne i ważne będzie zaplecze teologiczne i przygotowanie
pedagogiczne szczegółowe informacje i kontakt w kancelarii lub u księdza.
Nowy duszpasterz – będzie w naszej wspólnocie od 8 Październik br. Na mocy
dekretu Rektora PCM z 22 sierpnia jest nim ks. Aleksander Dasik, kapłan diecezji
kaliskiej.

Oficjalne pożegnanie ks. Macieja odbędzie się w niedzielę 5 października
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