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Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie
królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły
na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach.
Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o
północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A
nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły
kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę
weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc:
„Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam
wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
Czuwanie, wytrwałość i systematyczność to cechy, które jeśli są obecne w życiu człowieka,
wtedy jest pokój w jego codziennym życiu. Podejmowane decyzje jeśli są przemyślane, to
prowadzą do konkretnego celu. Kiedy zaś jest chaos, wtedy popełniamy błędy, które
prowadzą do wielu nieszczęść. Dlatego tak bardzo ważne jest planowanie tego, co będzie
kiedyś. Tylko zastanawiając się i przewidując to, co będzie, jest duża szansa, abyśmy nasze
życie zakończyli z uśmiechem na twarzy, dziękując Bogu za każdy dzień… Jezus uczy nas, że
roztropność jest bardzo ważna w naszym życiu. Bez niej możemy być zaskoczeni
wydarzeniami, które będą miały miejsce w przyszłości. Ludzie roztropni wiedzą o tym, że nie
można myśleć tylko o tu i teraz. Uwzględniają oni nie tylko wydarzenia czasu przeszłego,
teraźniejszego, ale potrafią przewidzieć "rzeczy" przyszłe. Aby tak się stało, potrzebna jest
spokój, roztropność i nasza mądrość…
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Jak

wyrobić w sobie wytrwałość i systematyczność?
Dlaczego przewidywanie jest tak ważne? Jak przewidywać "rzeczy" przyszłe?
Do wykonania: Będę uważniej wsłuchiwał się w to, co chce mi Bóg powiedzieć przez
ludzi, sytuacje, głos sumienia i inne znaki.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

09.11 (poniedziałek) Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz
Konstantyn Wielki wzniósł na Lateranie. Święto obchodzono początkowo tylko w
Rzymie. PoniewaŜ bazylika na Lateranie jest "matką i głową wszystkich kościołów

Miasta i Świata", święto rozszerzono na cały obrządek rzymski, jako znak miłości i
jedności ze Stolicą Piotrową, która "przewodniczy związkowi miłości" (św. Ignacy
Antiocheński, List do Rzymian). Pełna nazwa tej świątyni to: Papieska arcybazylika
Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie.
Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.
10.11 (wtorek) Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Leon urodził się około roku 400. W roku 440 został wybrany papieŜem. Wytrwale
zwalczał błędy w wierze i zabiegał o jedność Kościoła. Bronił Rzymu przed najazdami
barbarzyńców. Wdzięczna potomność nadała mu potomek Wielki. Zmarł 10 listopada
461 roku.
11.11 (środa) Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

Marcin urodził się w Pannonii (dzisiejsze Węgry) około roku 316 z rodziców
pogańskich. Mając 15 lat wstąpił do słuŜby wojskowej, którą odbywał w Galii.
Przyjąwszy chrzest, porzucił słuŜbę wojskową i załoŜył klasztor w Liguge. Prowadził w
nim Ŝycie monastyczne pod kierunkiem św. Hilarego. Z czasem został kapłanem i
biskupem Tours. Był dobrym pasterzem swojego ludu, załoŜył inne klasztory, pouczał
duchowieństwo, gorliwie głosił Ewangelię. Zmarł w roku 397. Jest patronem jeźdźców,
kawalerii i Ŝołnierzy.
12.11 (czwartek) Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

Jozafat Kuncewicz urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim około roku 1580 z
rodziców prawosławnych. Przyjął wiarę katolicką i wstąpił do zakonu bazylianów. Z
czasem został kapłanem i arcybiskupem połockim. Rozwinął gorliwą pracę misyjną.
Poniósł męczeństwo w Witebsku 12 listopada 1623 roku.
13.11 (piątek) Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

Są pierwszymi męczennikami Polski. Benedykt i Jan byli benedyktynami eremitami,
którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego przybyli do Polski z Włoch i osiedlili się w
Międzyrzeczu, niedaleko ujścia Obry do Warty; tutaj przygotowywali się do pracy
misyjnej. Wkrótce dołączyli do nich Polacy – nowicjusze Mateusz i Izaak oraz kucharz
Krystyn. W nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku zakonnicy zostali napadnięci przez
zbójców i wymordowani. Gdy do Polski dotarł św. Bruno z Kwerfurtu, zastał kult
Męczenników szeroko rozwinięty. Opisał ich dzieje w piśmie pt. śycie Pięciu Braci. Są
to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze.
14.11 (sobota) Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, zakonnicy

Pochodziła z Nysy, gdzie urodziła się 21 września 1817 r. Po śmierci matki sprzedała
rodzinny majątek i wraz z siostrą Matyldą oraz z Franciszką Werner i Klarą Wolff
poświęciła się pomocy opuszczonym chorym i bezdomnym w Nysie. 27 września 1842
r. złoŜyły one przed obrazem Serca Pana Jezusa akt oddania. W 1850 r. Maria rozpoczęła
organizowanie Stowarzyszenia ś1). ElŜbiety dla pielęgnacji opuszczonych chorych. 9 lat
później uzyskała zatwierdzenie diecezjalne i została pierwszą przełoŜoną generalną. Tę
funkcję pełniła aŜ do śmierci. Pod jej kierownictwem powstało 90 domów zakonnych,
12 szpitali i wiele domów opieki w Polsce, Czechach, Niemczech. Zmarła 14 listopada
187r. w Nysie. 30 września 2007 r. w Nysie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna

