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(wersja krótsza) Jezus, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych
wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa
pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do
nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali
z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko,
co miała na swe utrzymanie».
Uboga wdowa jest kobietą pokorną, prostą, przejrzystą i cichą. Dyskretnie, by nikt jej
nie widział wrzuca wszystko, co miała do skarbony. Żydzi, gdy wrzucali pieniądze do
skarbony w świątyni, informowali kapłana o ich wysokości i przeznaczeniu. Pieniądze
wrzucali do trzynastu skarbon, nazywanych trąbami, które znajdowały się na Dziedzińcu
Kobiet w świątyni jerozolimskiej. Dar biednej wdowy jest całkowicie bezinteresowny.
Jest to kategoria miłości, która stoi poza wszelką przezornością, która daje wszystko. I
w rzeczywistości także wszystko otrzymuje. Wielkim bogactwem tej kobiety jest wiara i
ufność w Bożą Opatrzność, w Boże miłosierdzie. Taka wiara uwalnia od trosk i lęków i
daje wewnętrzną wolność. Jezus podziwia tę kobietę i stawia za wzór: Zaprawdę,
powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Ona wpisuje się w hierarchię Jezusa, w perspektywę Ewangelii: ten, kto dał
więcej, ale na pokaz i z tego, co mu zbywa, w istocie dał mniej. Kto chce być pierwszy,
będzie ostatni. Komu się wydaje, że jest wielki, w rzeczywistości jest mały.
W perspektywie Bożej, nie jest ważne, czy daje się dużo, czy mało. Ważne jest, czy daje
się z czystego serca. Nie chodzi więc o ilość, ale o wartość, o czystość intencji.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Co ja daję? W jaki sposób? Czy potrafię łączyć ludzką przezorność
z zaufaniem Bożej Opatrzności? I czy potrafię uczyć się od ludzi prostych, ubogich,
mało znaczących w ludzkiej hierarchii?
Do wykonania: Pomogę dobrym słowem, czynem, a także materialnie ludziom
potrzebującym.
WARTO WIEDZIEĆ
ODPUSTY – na mocy Dekretu Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie z dnia 22 października
2020 r. odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad!
Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień
Zaduszny i w każdym dniu tego miesiąca mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego. Może on
być ofiarowany za zmarłych. Odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie
nawiedzenia świątyni należy odmówić "Ojczenasz" i "Wierzę" oraz wypełnić inne warunki, jak
spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencjach Ojca Świętego. Wierni,

którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują
odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

09.1 (wtorek) 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. Ponieważ 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.
10.11 (środa) Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Leon urodził się około roku 400. W roku 440 został wybrany papieżem. Wytrwale
zwalczał błędy w wierze i zabiegał o jedność Kościoła. Bronił Rzymu przed najazdami
barbarzyńców. Jako pierwszy papież otrzymał przydomek "Wielki". Żył 70 lat, zmarł 10
listopada 461 r. w Rzymie. Został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra. Zachowało
się po nim ok. 150 listów i prawie 100 mów wygłoszonych do mieszkańców Rzymu
podczas różnych świąt. Pozwalają one poznać wiedzę teologiczną papieża oraz ówczesne
życie liturgiczne. W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. Jest patronem
muzyków i śpiewaków.
11.11 (czwartek) Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
Marcin urodził się w Pannonii (dzisiejsze Węgry) około roku 316 z rodziców pogańskich.
Mając 15 lat wstąpił do służby wojskowej, którą odbywał w Galii. Przyjąwszy chrzest,
porzucił służbę wojskową i założył klasztor w Liguge. Prowadził w nim życie monastyczne
pod kierunkiem św. Hilarego. Z czasem został kapłanem i biskupem Tours. Był dobrym
pasterzem swojego ludu, założył inne klasztory, pouczał duchowieństwo, gorliwie głosił
Ewangelię. Zmarł w roku 397. Jest patronem jeźdźców, kawalerii i żołnierzy. Niech św.
Marcin pomoże nam zrozumieć, że tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy starali się dzielić
z innymi, będzie można stawić czoło wielkiemu wyzwaniu naszego czasu, jakim jest
konieczność budowania pokojowego i sprawiedliwego świata, w którym każdy będzie
mógł żyć godnie. (Benedykt XVI, papież)
12.11 (piątek) 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 (sobota) Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
Byli pierwszymi męczennikami Polskimi. 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. Życie Pięciu Braci. Są to
pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze

