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Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie
zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć,
tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w
górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.
A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz
stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś
w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».
Zacheusz to bardzo interesujący człowiek: jest bogaty, jest zwierzchnikiem celników, a więc
ma ważne miejsce w społeczeństwie. A jednak czegoś mu brakuje. Wiele słyszał o Jezusie
i pragnie do zobaczyć i narażając się na śmieszność wspina się na drzewo, bo był niskiego
wzrostu! A Jezus zobaczywszy go mówi: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu”. Nie to jednak jest najważniejsze w dzisiejszej Ewangelii.
Najważniejsza jest przemiana , jaka nastąpiła u Zacheusza w ciągu kilku chwil. W pewnym
momencie stanął przed Jezusem i powiedział: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,
a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Dobrze wiemy, czym jest miłość
do pieniądza, zbieranie i ciułanie czasami mówimy „na czarną godzinę”. Jak trudno jest
wyzwolić się spod jego władzy. Zacheuesz dokonał tego w jednej chwili. Trzeba więc
podziwiać u niego przemianę wewnętrzną i jej szybkość. Podobnie, jak działo się
w nawróceniu św. Pawła. Warto zauważyć jeszcze jeden szczegół: szybkość i łatwość z jaką
Chrystus ofiarował przyjaźń Zachueuszowi!
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jestem świadomy, że moja religijność jest taka słaba tylko
dlatego, że jestem zbyt mało otwarty na łaskę.
Do wykonania: Wynagrodzę ludzi, których skrzywdziłem i pomogę biednym.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

04.11 (poniedziałek) Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
Karol urodził się na zamku w Aronie (Longobardia) w roku 1538. Rodzina Boromeo była
jednym z waŜniejszych rodów arystokratycznych Lombardii. W godle ma pierścienie
Boromeuszy, czasem uwaŜane za symbol Trójcy Świętej. Po ukończeniu studiów
prawniczych zastał mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Gorliwie
wprowadzał w diecezji reformy Soboru Trydenckiego (1545-1563). Niestrudzenie
wizytował diecezję, odbył 16 synodów. Zmarł w Mediolanie 3 listopada 1584 roku.

09.11 (sobota) Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
W roku 313 cesarz Konstantyn Wielki wydał słynny Edykt Mediolański, na mocy,
którego religia chrześcijańska uzyskała prawa do swobodnego i publicznego kultu.
Znajdujący się w Rzymie, na tym samym miejscu, co dzisiaj, pałac rodziny Lateranów
(stąd nazwa wzgórza i Bazyliki św. Jana na Lateranie), który cesarz podarował
papieŜowi św. Sylwestrowi I (314-335) i nakazał wybudować obok pałacu okazałą
świątynię pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najświętszego Zbawiciela, potem św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą biskupa Rzymu, a
przylegający do niej pałac – siedzibą papieŜy. Jej poświęcenia dokonał ten sam papieŜ
św. Sylwester I 9 listopada 324 r. Od XII wieku 9 listopada obchodzi się Święto
Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. W odróŜnieniu od trzech pozostałych,
tzw. wielkich bazylik rzymskich, przysługuje jej tytuł arcybazyliki, poniewaŜ kaŜdy
nowo wybrany biskup Rzymu – papieŜ udaje się do niej w uroczystej procesji, aby
dokonać uroczystego ingresu do swojej tytularnej katedry. Obok wejścia do bazyliki
znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje znaczenie i rolę tego miejsca: Mater et
Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i
Świata). Do roku 1308 Lateran był rezydencją papieŜy. W ciągu kilku wieków
panowało tu 161 papieŜy i odbyło się pięć soborów powszechnych, zwanych
Soborami Laterańskimi.
WARTO WIEDZIEĆ
Procesja na Cmentarzu Gunnersbury – niedziela, 3 Listopada, 15.00.
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.
Bazylika to kościół, który otrzymał swoją godność w wyniku papieskiego nadania
albo posiada ją od niepamiętnych czasów. Ze względu na swoją wyjątkową rolę
w życiu liturgicznym i pastoralnym, wyróżniają się spośród innych kościołów
i cieszą przywilejami. Na świecie jest tylko 7 większych bazylik - w Rzymie: św.
Jana na Lateranie (to najważniejszy kościół świata!), św. Piotra w Watykanie,
św. Pawła za Murami, MB Większej i św. Wawrzyńca za Murami. Bazylika św.
Jana na Lateranie to katedra Rzymu i całego świata, i kościół tytularny patriarchy
Zachodu, czyli Papieża. Pozostałe bazyliki większe są jedynie konkatedrami
Rzymu i ze względów historycznych są kościołami tytularnymi patriarchów:
bazylika św. Piotra - patriarchy Konstantynopola, św. Pawła za Murami patriarchy Aleksandrii, Matki Bożej Większej - patriarchy Antiochii i św.
Wawrzyńca za Murami - patriarchy Jerozolimy. Do pięciu bazylik większych
w Wiecznym Mieście, które posiadają swój tytuł od niepamiętnych czasów,
dołączono z woli Ojca Świętego dwie świątynie w Asyżu: w 1754 r. kościół św.
Franciszka i w 1909 r. kościół Matki Bożej Anielskiej. Wszystkie pozostałe
bazyliki na świecie mają tytuł bazylik mniejszych.

