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Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się
modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie
liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego
z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał;
lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to
jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co
mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich
wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich
sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»
„… zawsze powinniście się modlić i nie ustawać” – powiedział Jezus. Zawsze się modlić nie
oznacza siedzieć cały czas w kościele i recytować modlitwy. Tego nawet nie czynią zakonnicy
w najściślejszych zakonach. Owszem, dużo czasu poświęcają na modlitwę, ale mają także czas
na odpoczynek, rekreację, posiłek, lekturę… Modlitwa nieustanna wyraża się w stałym,
niezmiennym odniesieniu do Boga we wszystkich sprawach. Jest to troska, która każe pytać,
czy to co robię i co wybieram, podoba się Bogu. Jest to zdolność do coraz głębszego
odkrywania obecności Boga w codziennych wydarzeniach. Prowadzi do dialogu. Bóg mówi
w wydarzeniach, a ja Mu odpowiadam. Kiedy dwoje ludzi jest w sobie zakochanych, to ciągle
myślą o sobie, nawet wtedy, kiedy są zajęci czymś ważnym, osoba ukochana jest „jakby z tyłu
głowy”. Podobnie jest z Bogiem: jeśli jestem w Nim zakochany, to chociaż zajmuję się
codziennymi czynności, to On jest stale w naszym umyśle. Aby tak się działo, trzeba mieć
żywią wiarę. „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie”?
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jestem wytrwały w modlitwie? Czy nie zniechęcam się, gdy nie
widzę skutków mojej modlitwy.
Do wykonania: Przemyślę problem sprzężenia wiary i modlitwy.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

22.10 (wtorek) Wspomnienie Jana Pawła II, papieża
Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie
kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił róŜne obowiązki
duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej,
w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru
Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na papieŜa, przyjął imię Jana Pawła II. Jako
gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny, młodzieŜ i ludzi chorych.
Odbył liczne podróŜe apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego
spuścizny duchowej są, m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła

Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich.
Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia
BoŜego. Beatyfikowany przez papieŜa Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia BoŜego
1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XIII, przez papieŜa Franciszka w niedzielę
Miłosierdzia BoŜego 27.04.2014 roku.
23.10 (środa) wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Urodził się w 1860 roku w Wilamowicach koło Bielska-Białej. Święcenia przyjął w 1884 roku.
Wysłany na studia do Rzymu i ParyŜa poświęcił się dogmatyce i archeologii chrześcijańskiej.
Po powrocie do kraju pełnił funkcję wikariusza w Kętach (1889/1890) a następnie w kościele
św. Piotra i Pawła w Krakowie. W tym teŜ czasie (1890/1891) był katechetą w Gimnazjum św.
Anny (obecnie I LO im. B. Nowodworskiego). W 1891 roku został profesorem teologii
dogmatycznej na Uniwersytecie Lwowskim, a 30.06.1900 roku został mianowany rektorem
tegoŜ Uniwersytetu. 17 grudnia 1900 roku papieŜ Leon XIII ustanowił go metropolitą
arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Jako biskup lwowski uzyskał u papieŜa Piusa
X pozwolenie na uroczyste obchodzenie święta Królowej Korony Polskiej w swojej
archidiecezji, rozszerzone później na inne diecezje. Publikował ksiąŜki i artykuły, prowadził
szeroką działalność społeczną. Łagodził konflikty narodowościowe w archidiecezji. Zmarł
w 1923 roku we Lwowie. Kanonizacji Józefa Bilczewskiego dokonał papieŜ Benedykt XVI
w Rzymie, dnia 23 października 2005 roku.
26.10 (sobota) Wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy
Celina Borzęcka, z domu Chludzińska, urodziła się w Antowilu, na terenie dzisiejszej Białorusi,
w roku 1833. Od młodych lat pragnęła się poświęcić Bogu w Ŝyciu zakonnym, ale posłuszna
woli rodziców wyszła za mąŜ za Józefa Borzęckiego. Po śmierci męŜa, wraz z dwiema córkami
wyjechała do Rzymu, gdzie poddała się kierownictwu duchowemu ks. Piotra Semeneńki CR,
który prowadził ją według duchowości opartej na Tajemnicy Paschalnej. 6 stycznia 1891 roku,
wraz z córką Jadwigą, złoŜyła profesję zakonną, dając początek Zgromadzeniu Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego. DąŜąc do odrodzenia społeczeństwa była otwarta na potrzeby
wychowawcze, misyjne i ekumeniczne Kościoła. Zmarła w Krakowie 26 października 1913
roku. 27 października 2007 r. w rzymskiej bazylice św. Jana na Lateranie matka Celina Borzęcka
została ogłoszona błogosławioną przez papieŜa Benedykta XVI.
WARTO WIEDZIEĆ
UROCZYSTOŚCI 1 – 5 LISTOPADA
1. Wypominki – koperty złożone do 20 października odczytywane będą 1.
Listopada, a pozostałe 2 Listopada. Za zmarłych przez cały Listopad będziemy
odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia (od poniedziałku do czwartku o 19.30,
w piątek i sobotę o 10.30, a w niedzielę o 17:30. Dziękujemy przy tej okazji za
składane ofiary, z których ufundowanych zostanie 20 Mszy św. wypominkowych.
2. Modlitwy na cmentarzach – sobota, 2 Listopada: Acton Cemetery – g. 15.00;
New Chiswick Cemetery – g. 14.00; North Sheen i Mortlake Cemetery – g. 14.30.
Po modlitwach istnieje możliwość poświęcenia nowych pomników.
3. Procesja na Cmentarzu Gunnersbury – niedziela, 3 Listopada, 15.00.
4. Msze i nabożeństwa:
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (01.11.19, piątek): 10.00, 12.00, 17.00 i 19.00 – Msze
Św.; 18.30 - nabożeństwo za zmarłych (kolumbarium); 19.30 - wypominki.
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (02.11.19, sobota): 10.00, 12.00 i 18.00 –
Msze Św.; 17.30 - nabożeństwo za zmarłych (kolumbarium); 19.30 - wypominki.

