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Kilkakrotnie w ciągu roku                 
w tekstach mszalnych wraca 
postać Zacheusza, który nigdy 
się nie znudzi i nie zestarzeje. – 
Można go chyba nazwać 
patronem współczesnych 
ateistów, tych, którzy uważają, 
że odwrócili się od Jezusa, ale 
po cichu interesują się Nim.     
- Czasem taki ateusz przyjdzie 
do kościoła, siedzi dłużej czy 
krócej, podobny do urzędnika 
Zacheusza, i chce się wdrapać 
na drzewo, żeby choć z daleka 
zobaczyć Ewangelię. – Czasem 
klęka w pustym konfesjonale 

(sam widziałem) i kiedy pojawia się ksiądz, ucieka w te pędy, jak ptak z gałęzi drzewa. -  
Jedna z umierających po spowiedzi zadeklarowała, że chce mieć pogrzeb laicki. Można 
pomyśleć, cóż to za nawrócenie? – Może się też przypomnieć Zacheusz. Tak jak on, 
chciała wdrapać się na drzewo, zobaczyć Jezusa, ale nie opowiadać i nie pokazywać tego 
ludziom.  – Zacheusz jest cichym protestem przeciwko niedyskrecji wobec ludzi, którzy 
borykają się z przeżyciami religijnymi, chcą je ukrywać, aby być tylko sam na sam                         
z Panem Bogiem. *  Czyż nie wzrusza nas Zacheusz, który … mimo swego wieku 
wdrapał się na drzewo, by zobaczyć Jezusa? Zacheusz miał służących, mógł więc 
nakazać im utorować drogę do Pana Jezusa i szedłby jak na paradzie między szpalerem 
swoich poddanych …  Tymczasem … poczuł, że to wszystko nie ma znaczenia, że jest 
coś, co go przerasta. Choć był starszym człowiekiem, zdobył się na wysiłek wdrapania się 
na drzewo po to, żeby zobaczyć Jezusa.  Jezusa, trzeba przerosnąć samego siebie, 
zdobyć się na wysiłek człowieka, który nie pcha się za wszelką cenę na pierwsze miejsce. 
– Wciąż trzeba się gramolić wzwyż i nie narzekać, że kościół za daleko, nie możemy 
klęczeć, trudno nam stać przez pół godziny i czkać w kolejce do konfesjonału …  
  [x Jan Twardowski,  W świetle Ewangelii,  wyd.:.    W drodze 05, s. 270-271] .                           
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Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego,                   
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. (J 3,16)    

    Łk 19,1-10                      

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, 
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie 
zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale 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. Zeszedł 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 kogo w czym 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 szukać i zbawić to, co zginęło. 
Ziarnko piasku nie jest zbyt małe ani poranna rosa zbyt ulotna, żeby nie mogły 
zachwycić i rozradować Boga. Ta radość Boga jest Jego królowaniem – 
roztaczającym się wszędzie, gdzie jesteśmy. Choćbyśmy nie wierzyli, bo nasze 
są serca zbyt ciasne, zapał łatwo gasnący i pamięć o grzechach niebezpiecznie 
uciska. Właśnie to Boże królowanie głosili Apostołowie. Królestwo Bożego 
zachwytu nad stworzeniem, nade mną. Nic dziwnego, że ta prawda leczy 
wszelkie choroby. [O. Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” listopad 2007, s. 28].

 Papież Franciszek –  … Jezus zwraca się do Jerozolimy „zamkniętej”, która zabija 

posłanych do niej proroków. Następnie zmienia ton i zaczyna mówić z łagodnością 
Boga. Spogląda na swój lud i miasto święte, opłakując Jerozolimę: „Ile razy 
chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie 
chcieliście”… „Ktoś powiedział, że Bóg stał się człowiekiem, aby płakać, opłakiwać to, 
czego dopuściły się Jego dzieci. Płacz przed grobem Łazarza jest płaczem przyjaciela. … 
„Także dziś Bóg płacze w obliczu tragedii i wojen prowadzonych, by oddawać cześć 
«bożkowi pieniądza», w obliczu wielu niewinnych zabijanych przez bomby zrzucane przez 
czcicieli «bożka pieniądza». Także dziś Bóg płacze mówiąc «Jeruzalem, Jeruzalem, dzieci 
moje cóż najlepszego robicie? ». A mówi to do biednych ofiar, a także handlarzy broni i do 
tych wszystkich, którzy kupczą ludzkim życiem. Warto, byśmy pomyśleli, że nasz Ojciec 
Bóg stał się człowiekiem, aby mógł płakać i warto, byśmy pomyśleli, że nasz Ojciec Bóg 
płacze dziś: płacze z powodu tej ludzkości, która nie może ostatecznie zrozumieć pokoju, 
jaki On nam daje, pokoju miłości”  [Z Domu Św. Marty, 27.10.2016]. 
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Jan Paweł II  - … Potrzeba znalezienia fundamentu, na którym można zbudować 

życie osobiste i społeczne, daje się szczególnie mocno odczuć zwłaszcza 
wówczas, gdy człowiek przekonuje nadzieje na odkrycie prawdziwego sensu 
istnienia. Pod ich wpływem wielu ludzi doprowadza swoje życie na krawędź 
przepaści, nie zdając sobie sprawy, co ich czeka. Przyczyną tego jest także fakt,                                  
że niejednokrotnie ci, którzy zostali powołani, aby w różnych formach kultury 

ukazywać owoce swoich przemyśleń, odwrócili spojrzenie od prawdy, przedkładając 
doraźny sukces nad trud cierpliwego poszukiwania tego, co naprawdę warto uczynić 
treścią życia. (6) [Fides et ratio].                               
Stefan Kardynał Wyszyński   -  (...)Świętość nie jest łatwym życiem, nie jest 

odgrodzeniem się od świata – jest wytrwałą walką z sobą, jest otwieraniem serca                     
i dłoni ku braciom. [Kromka Chleba,  01.XI].         
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go 
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio –Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 

siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Zacheusz był celnikiem, a więc Żydem 
współpracujący z rzymskim okupantem. … Już samo wejście w tak bliski kontakt                                  
z okupantem stawiało celników, w oczach patriotów, na liście podejrzanych. …. - 
Jednak podejście Boga do nich było inne. Boga nie interesują opinie ludzkie 
ani układy polityczne, lecz prawość serca. … Jest rzeczą godną uwagi, że 
serce Zacheusza było otwarte na przyjęcie łaski... – … - I oto teraz Jezus 
oświadcza, i to publicznie: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim domu”. - Czy jest w Ewangelii drugie tak piękne oświadczenie 
Jezusa? Czy jest człowiek, do którego Chrystus w gościnę sam by się wpraszał? 
Ludzie dostrzegali bardzo bogatego celnika, a Jezus dostrzegał jego bardzo 
bogate serce. Tego serca nie zniszczyło ani bogactwo, ani współpraca z 
okupantem oparta na zasadzie sprawiedliwości. To serce zostało prawe. 
Świadczy o tym wypowiedź rozradowanego Zacheusza, goszczącego Mistrza z 
Nazaretu. „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. - Czy również potrafię złożyć takie 
oświadczenie?  - Czy potrafię być dobry (-a), czy umiem dawać? …Czy  dzielę 
się z bliźnimi? … -     III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, 
aby mówić  Mu o przeżyciach,   rodzi  w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu: Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich 
zgnębionych. (Ps 145) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Będę Cię 
wielbił, Boże mój i Królu (Ps 145)  [z: O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy, Żyć 

Bogiem, t. III, str. 270].                              

KALENDARIUM:                                                                                  

01 XI – wt. – Uroczystość Wszystkich Świętych - To, co najpiękniejsze, dopiero przed 

nami: „wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć”, i to, że „jeszcze się nie ujawniło, czym 
będziemy”. Nadzieja przychodzi z przyszłości, a przyszłość staje się żywa w pełnej 
zaufania wierze. Dzisiaj, gdy jesteśmy zagonieni, małostkowi, niestali, gdy często nie 
umiemy odróżniać dobra od zła, gdy nawet nie potrafimy rzeczywiście być obecni                              
w naszym „dzisiaj” – właśnie teraz Bóg składa nam obietnicę. I tylko On wie, co mówi, 
kiedy nazywa nas błogosławionymi. [O. W. Czwichocki OP, „Oremus” XI 07, s. 4].                                
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  ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO       

              30 X 2016r.  

1. Dziś  w całym Kościele,  we  wszystkich  świątyniach konsekrowanych, 
obchodzona jest  uroczystość konsekracji kościoła własnego.                        
Pamiętajmy zwłaszcza tego dnia o  Fundatorach,  Budowniczych i Artystach, dzięki którym 
mamy tak piękny kościół.  Dziś  serca nasze przepełnia również wielka wdzięczność                        
i modlitewna pamięć o tych wszystkich Dobrodziejach i Darczyńcach, którzy swoimi 
ofiarami przyczynili się i wciąż przyczyniają do upiększania naszej świątyni parafialnej. 
Swoją modlitwą obejmujemy  w sposób szczególny naszego Ks. Sylwestra, który swoim 
dużym zaangażowaniem i inicjatywą przyczynia się do realizacji wielu przedsięwzięć, 
które bez niego nie mogłyby być zrealizowane. 

2. Jutro kończymy nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do udziału w nich 
tych, którzy jeszcze nie byli. 
3. W dalszym ciągu przyjmowane są wypominki zarówno jednorazowe, jak                      
i roczne. Od 1 do 8 listopada, w dniach szczególnej modlitwy Kościoła                             
za Zmarłych, będzie możliwość jak w ubiegłych latach, dołączyć swoich zmarłych 
do Mszy św. zbiorowej za zmarłych  o g. 18.00 . Przy zamawianiu należy podać 
dzień, w którym chcemy, aby była ona odprawiona. 
4. We wtorek, 1 listopada, Kościół będzie  czcił Wszystkich Świętych. Msze św. 
jak w  każdą   niedzielę. O godz. 17.00 będą Nieszpory Żałobne, po nich 
procesja z wypominkami, a o g. 18.00  Msza św.  w int. wszystkich zmarłych 
polecanych w wypominkach. 
5. Już po raz 51 pragniemy udać się z parafialną pielgrzymką na Jasną Górę 
przed I Niedzielą Adwentu. Po raz pierwszy Parafia nasza udała się tam 
22.11.1965r. pod przewodnictwem ówczesnego Proboszcza. Mamy nadzieję,                     
że również i w tym roku uda się nam  zorganizowanie tej  pielgrzymki.  Chętni na 
wyjazd mogą się zgłaszać po Mszy św. do zakrystii, a w tygodniu do kancelarii 
parafialnej. Wyjazd 26 listopada, w ostatnią sobotę m-ca. Koszt 65zł. (w tym 
przejazd, ubezpieczenie i obiad). Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania 
pod kierownictwem duchowym naszego Księdza Proboszcza. 
6. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która czeka wyłożona na 
regale obok ołtarza Św. Teresy od Dz. Jezus. Dziękujemy za sumienne opłaty za 
prasę!   KALENDARIUM cd.:                               
02 XI – śr. – Wsp. wszystkich wiernych zmarłych - Wpatrywanie się w groby naszych 

bliskich… rodzi w nas pytanie o sens  życia i śmierci. Odsłania go przed nami Chrystus – 
który zbawia. Uczestnicząc w Mszy świętej – pamiątce Jego śmierci i zmartwychwstania – 
możemy towarzyszyć Jezusowi w wydarzeniach paschalnych. [A. Nowak, „Oremus” XI 07,s9].  
04. XI. – pn. – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa - (1538-1584) -                           

Wychowany w XVI-wiecznej Italii, w arystokratycznej i pobożnej rodzinie… Był 
urzędnikiem Kurii Rzymskiej, rzecznikiem reform Kościoła, aktywnym uczestnikiem soboru 
trydenckiego, wychowawcą duchowieństwa i żarliwym przewodnikiem dusz... Chlubą jego 
życia był Chrystus obecny w Kościele  [O. P. Włodyga OSB, „Oremus” XI.11,s. 31].          


