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Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden
faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak
i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego,
co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz
bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam:
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Modlitwa faryzeusza i modlitwa celnika. Jeden i drugi się modlił. Ale tylko modlitwa celnika
została wysłuchana. Dlaczego? Dlatego, że stanął przed Panem w prawdzie. Czuł się
grzesznym i biednym do tego stopnia, że nie śmiał nawet oczu podnieść do nieba tylko wołał:
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Celnik jednocześnie wierzył w dobroć Boga oraz w to,
że Bóg najlepiej wie, czego mu potrzeba. Zbędne jest tu wielomówstwo, natomiast potrzebne
jest postawienie się w prawdzie. A prawda jest taka, że człowiek wszystko co dobre ma od
Boga. Dlatego celnik odszedł wysłuchany i usprawiedliwiony.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaka jest moja modlitwa? A może jestem zadufany w sobie? Czy żyjąc
uczciwie nie wynoszę z tego powodu? Czy mam świadomość, że wszelkie dobro
pochodzi od Boga i do Boga trzeba je odnieść.
Do wykonania: Przeczytam i przemyślę dzisiejszy fragment Ewangelii. Dokonam swojej
postawy na modlitwie.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

28.10 (poniedziałek) Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Informacje na temat Szymona są w Ewangelii bardzo skąpe. Nadawano mu przydomek
Kananejczyk. Stąd niektórzy Ojcowie Kościoła utoŜsamiają go z panem młodym z wesela
w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił początek znaków – przemienił wodę w wino. Wedle
tradycji po śmierci Jakuba Starszego i Jakuba Młodszego został kolejnym biskupem Jerozolimy.
DoŜył sędziwego wieku ponad 100 lat. W obronie wiary został zamęczony na śmierć. Wedle
legendarnego opisu umarł przecięty piłą na pół. Św. Juda Apostoł, nazywany takŜe Tadeuszem,
czyli “odwaŜnym” jest autorem jednego z Listów w Nowym Testamencie. Wymieniany
w Ewangelii bardzo rzadko znany jest z pytania: »Panie, cóŜ się stało, Ŝe nam się masz objawić,
a nie światu?«. Wedle przekazu Pisma św. był jednym z braci Pańskich, czyli bratankiem lub
siostrzeńcem Jezusa. Wedle tradycji poniósł męczeńską śmierć w Persji. Jest czczony w Kościele
jako patron od spraw beznadziejnych. Przydomek “OdwaŜny” pomaga odróŜnić Judę
Tadeusza od Judasza Iskarioty.
01.11 (piątek) Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. KaŜdy
z wierzących, niezaleŜnie od konkretnej drogi Ŝycia: małŜeństwa, kapłaństwa czy Ŝycia
konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie moŜna osiągnąć
własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski BoŜej, czyli dar Ŝyczliwości Boga. PoniewaŜ Stwórca
powołuje do świętości wszystkich, takŜe kaŜdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia
wskazuje, iŜ kaŜdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złoŜył ofiarę za wszystkich ludzi. Od
kaŜdego z nas jednak zaleŜy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.
02.11 (sobota) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli juŜ z tego
świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów
naszej wiary. Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 roku św. Odylon – czwarty opat
klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory
benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły takŜe inne zakony i diecezje. W XIII w.
święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać
procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się juŜ w kościele, po powrocie
procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni
Ŝałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć juŜ w XII w., a z końcem
wieku XV była znana w całym kraju. Zgodnie z Konstytucją Apostolską z dnia 10.08.1915
roku, kaŜdy kapłan moŜe dzisiaj odprawić trzy Msze św.: jedną według własnej intencji, drugą
w intencji wszystkich wiernych zmarłych oraz trzecią według intencji Ojca Świętego.
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.
5 Odpust zupełny (1 – 8 listopada) - nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę
w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod
zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla
dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy
uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne)
nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki
uzyskania odpustu zupełnego: 1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 2. Być w
stanie łaski uświęcającej. 3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą
Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy
w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

