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Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z
korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was,
mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź
zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę,
przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”?
Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak
i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».
„Panie, przymnóż nam wiary”, ponieważ nie rozumiemy Twojej miłości, nie przyjmujemy jej i
nie ufamy i dlatego wzmaga się w nas nieustannie lęk i obawa przed Tobą. „Panie, przymnóż
nam wiary” ponieważ nie radzimy sobie z własnym życiem, często jest powierzchowne i
banalne, czasem rozsypuje się. „Panie, przymnóż nam wiary”, ponieważ nie umiemy budować
dobrych relacji z bliźnimi, nawet w naszych rodzinach. Stąd ciągłe nieporozumienia i konflikty,
które uprzykrzają nam życie. „Panie, przymnóż nam wiary”, ponieważ jesteśmy bezradni
wobec doznanych krzywd i niesprawiedliwości. „Panie, przymnóż nam wiary”, ponieważ
odruchowo buntujemy się przeciwko każdemu cierpieniu, uważając je za niesprawiedliwość.
Jak możemy wziąć krzyż Twój, skoro uważamy go za źródło naszego nieszczęścia. „Panie,
przymnóż nam wiary”, ponieważ czujemy się osaczeni przez grzech, zło i niesprawiedliwość
świata, w którym żyjemy. „Panie, przymnóż nam wiary”, ponieważ my sami jesteśmy zdolni do
zła, które wdziera się w nasze namiętności, pokusy i pożądania. „Panie, przymnóż nam wiary”
– daj nam głęboką świadomość, że codziennie od nowa musimy o nią prosić, gdyż tylko w ten
sposób możemy ją w sobie rozwijać.

ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaka jest moja wiara? Czy ją rozwijam?
Do wykonania: Będę zbudzał akty wiary i żył w bliskości Boga
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

07.10 (poniedziałek) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
PapieŜ św. Pius V ustanowił to wspomnienie, aby upamiętnić zwycięstwo floty
chrześcijańskiej (koalicja hiszpańsko-wenecko-papieska) nad turecką pod Lepanto
(obecnie Nafpaktos) w roku 1571, które zostało wyproszone modlitwą róŜańcową. W
modlitwie tej rozwaŜany tajemnice naszego odkupienia pod przewodnictwem Maryi,
która w tych tajemnicach uczestniczyła.
11.10 (piątek) Wspomnienia Jana XXIII, papieża
Angelo Giuseppe Roncalli urodził się we wsi Sotto il Monte, w prowincji Bergamo we
Włoszech 25.11.1881 roku. Mając 11 lat wstąpił do seminarium diecezjalnego, a następnie

ukończył studia w rzymskim Seminarium Papieskim. W 1904 roku został wyświęcony na
kapłana i pełnił obowiązki sekretarza biskupa Bergamo. W 1921 roku rozpoczął posługę
w Stolicy Apostolskiej jako przewodniczący Rady Głównej Papieskiego Dzieła ds.
Rozkrzewiania Wiary na terenie Italii; w roku 1925 został wizytatorem apostolskim, a następnie
delegatem apostolskim w Bułgarii, a od 1935 r. w Turcji i Grecji. W roku 1944 został
mianowany nuncjuszem apostolskim we Francji. W roku 1953 otrzymał godność kardynalską,
a takŜe tytuł patriarchy Wenecji. W 1958 roku został wybrany papieŜem po śmierci Piusa XII.
W czasie swojego pontyfikatu zwołał Synod Rzymski, ustanowił komisję dla rewizji prawa
kanonicznego, zainaugurował Sobór Watykański II, ogłosił osiem encyklik, z których
najwaŜniejsze to "Mater et Magistra" oraz "Pacem in terris". Zmarł w Rzymie 3 czerwca 1963
roku. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 2000 roku, razem z papieŜem Piusem IX.
W liturgii wspominany jest 11 października – w rocznicę dnia, w którym nastąpiło uroczyste
otwarcie Soboru Watykańskiego II. Kanonizowany, wraz z Janem Pawłem II, przez papieŜa
Franciszka w niedzielę Miłosierdzia BoŜego, 27.04.2014 roku.
12.10 (sobota) Wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera
Jan urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach na Wołyniu. Po ukończeniu gimnazjum
w Kijowie w 1872 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 26.07.1881 w Krakowie przyjął
święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieŜy w kolegiach
Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie. W wieku 48 lat podjął decyzję o wyjeździe
na misje. Początkowo o. Beyzym miał jechać do Indii, ale nie znał języka angielskiego. Udał się
więc na Madagaskar, gdzie językiem urzędowym był francuski, którego Beyzym uczył się juŜ
w Chyrowie. Tam oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce opuszczonym, chorym,
głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa; szczególnie duŜo uczynił dla trędowatych.
Wyczerpany pracą ponad siły, o. Beyzym zmarł 2.10.1912 roku, otoczony nimbem
bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować innego cichego pragnienia –
wyjazdu na Sachalin do pracy misyjnej wśród katorŜników.
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 – ks. Aleksander Dasik jest kapłanem diecezji kaliskiej. Urodził
się w 1981 r. w Żytomierzu (Ukraina), w polskiej rodzinie. Po maturze rozpoczął
formację do kapłaństwa w Seminarium w Kijowie, którą kontynuował w Papieskim
Seminarium Rzymskim oraz na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 2005 roku
przyjął święcenia kapłańskie w Żytomierzu. W 2013 r. uzyskał licencjat kościelny
z nauk Biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 2015 r. po
rozpoczęciu rosyjskiej agresji w Ukrainie - wraz z rodziną przeniósł się do Polski.
Inkarnował się do diecezji kaliskiej. W sierpniu tego roku biskup skierował go do
pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Dekret zastał go w Rzymie, gdzie
pełnił posługę duszpasterską w diecezji rzymskiej i gdzie jednocześnie kontynuował
studia doktoranckie z teologii biblijnej na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.
W czasie pobytu w Rzymie współpracował z Watykańskim Radio, Dykasterią ds.
Komunikacji, Catholic-Media Center (Kyiv) oraz Pierwszym Kanałem Telewizji
Ukraińskiej w transmisjach Mondovisione z Watykanu.
Ks. Aleksandrowi życzymy wszelakiej pomyślności, opieki Matki Bożej Kozielskiej
i wielu łask Bożych, a na najbliższy czas w szczególności pogody duch i wytrwałości.

