
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,                                        
a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28; )                                
Uzupełnij: 1. Bardzo chciał zobaczyć Jezusa   2. Nazwa miasta, do którego wszedł Jezus  
3. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna  … 4. „Każdy, kto w Niego 
wierzy, ma życie …  5. Jezus wszedł do Jerycha i … przez miasto.    6. Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i … to, co zginęło.   7. Zacheusz rzekł do Pana: „oto połowę mego ... 
daję ubogim”  8. „Wszyscy, widząc to, szemrali: Do … poszedł  w gościnę”  9. Zacheusz 
rzekł do Pana: „:jeśli kogo w czym … zwracam poczwórnie”. 10. Dziś zbawienie stało się 
… tego domu. 11 Zacheusz wspiął się na …  12. Zacheusz przyjął Jezusa … 

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] .    

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosiernym na dusze w czyśćcu cierpiące (…)                  
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o udział dla wszystkich wiernych zmarłych                     

w owocach Paschy Chrystusa – w Jego zwycięstwie nad śmiercią i nowym życiu …         
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 Tak 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. W. Czwichocki OP, "Oremus" XI 2007, s. 28];

 

Ojciec Św. Franciszek :… Świętość jest celem, którego nie można osiągnąć 

jedynie o własnych siłach, ale jest owocem łaski Bożej i naszej dobrowolnej na nią 
odpowiedzi - … Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że wszyscy 
jesteśmy powołani do świętości. Święci i święte wszystkich czasów… są to osoby, 
które mocno stąpały po ziemi. Doświadczały codziennego trudu istnienia ze swymi 
sukcesami i porażkami, odnajdując w Panu siłę, aby zawsze powstawać i iść dalej. 
… Dlatego świętość jest darem i wezwaniem… Nasieniem świętości jest właśnie 
chrzest. Chodzi o proces dojrzewania coraz większej świadomości, że jesteśmy 
wszczepieni w Chrystusa, tak jak latorośl jest zjednoczona z krzewem winnym i dlatego 
możemy i musimy żyć z Nim i w Nim jako dzieci Boga. Zatem świętość to życie w pełnej 
komunii z Bogiem, już teraz podczas doczesnej pielgrzymki… Święci … to bracia i siostry, 
którzy przyznali w swoim życiu, że potrzebują tego boskiego światła, powierzając się jemu 
z ufnością. A teraz, przed tronem Boga (por. Ap 7,15), opiewają na wieki Jego chwałę. 
Stanowią „Święte miasto”, ku któremu spoglądamy z nadzieją, jako nasz cel ostateczny, 
będąc pielgrzymami w „ziemskim mieście”, podążając do owego Miasta świętego, gdzie 

nas oczekują nasi święci bracia i siostry… [01 XI 2018 - Anioł Pański na Placu  św. Piotra];

 Stefan Kardynał Wyszyński – …  Potęga chrześcijaństwa w tym się wyraża,           

że nie rezygnuje z nikogo do „ostatniej chwili”. Zawsze oczekuje zwycięstwa miłości, 
choćby w ostatniej chwili konania. [z: Kromka Chleba s.80].                                    
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św. Jan Paweł II  -  Być wolnym, to znaczy umieć siebie poddać, 

podporządkować prawdzie – a nie : podporządkować prawdę sobie, swoim 
zachciankom, interesom, koniunkturom. [Homilia – Rzym, 26.III.1981].                                                    
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                                  
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst  Ewangelii, 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 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                                                    
04. XI. – pt. – Wsp. św. Karola Boromeusza -  Wychowany w arystokratycznej                                

i pobożnej rodzinie, (1538-1584 ur. w Italii) . Był urzędnikiem Kurii Rzymskiej, rzecznikiem 
reform Kościoła, uczestnikiem soboru trydenckiego, wychowawcą duchowieństwa                             
i żarliwym przewodnikiem dusz. [O. P.Włodyga OSB, "Oremus" XI 2011]                                                  
09. XI. – sb.  – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej - Dla wyrażenia 

naszej jedności z papieżem, obchodzimy w całym Kościele rocznicę poświęcenia Bazyliki 
łaterańskiej - Była pierwszą katolicką świątynią, dedykowaną Panu Bogu. [Wcześniej 

świątynie chrześcijańskie były przekształconymi dla celów kultu Chrystusa świątyniami pogańskimi]. - 

W to święto stajemy wobec tajemnicy Kościoła, którego fundamentem jest Jezus 
Chrystus, a opoką - Piotr… Bazylika świętego Jana na Lateranie jest jedną z czterech 

Bazylik Większych Rzymu. Nazwa pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych 
ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. 
Konstantyn Wielki pałac ten podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335). Do1308 był 
on rezydencją papieży. Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający 
na oficjalne wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu świątynię 
pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała 
się ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. Jej 
poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I 9 Xl 324. …Nad wejściem do świątyni 
znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca: Mater et Caput 
omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis   (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta                              

i Świata); 

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                      

.                                  XXXI NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                                                                                                      

.          ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ           .     

.                                      03  LISTOPADA 2019r.   

1. Dziś, po Sumie, nie będzie popołudniowej adoracji, która jest przeniesiona                                

na następną niedz. O g.18-ej jak co dzień do 8XI Msza św. Zbiorowa za zmarłych  

2. Jutro I poniedziałek m-ca. O g. 7.30 comiesięczna Msza św. zbiorowa                            

za Zmarłych.                                                         

3. Przed bierzmowaniem, które będzie 14 listopada, młodzież będzie miała swoje 
spotkania – próby: w poniedziałek, 4.11, w środę, 6.11, w czwartek, 7.11                                
i ostatnie we wtorek, 12.11. Wszystkie spotkania będą w kościele po Mszy św. 
wieczornej. -  Natomiast we wtorek, 5.11. o g. 19oo, w Sali parafialnej, będzie 
inauguracyjne spotkanie młodzieży rozpoczynającej swoje przygotowanie                          
do bierzmowania.                 

4. W sobotę, 9 listopada, Kościół obchodzi święto Rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie pw. Św. Jana to Katedra Biskupa 
Rzymu, czyli Ojca Świętego – jeden z  najstarszych kościołów miasta Rzymu. 
Pamiętajmy w naszych  modlitwach o Ojcu św. Franciszku.                                      

5. Od następnej niedzieli o godz. 9.00 będą już nowe wypominki roczne. 
Zachęcamy do wspólnej modlitwy za naszych Zmarłych. Wzorem ubiegłego roku 
podzielone są na dwie grupy. Listy będą za tydzień wywieszone w gablocie przed 
kościołem.                                         

6. W przyszłą niedzielę, jak w każdą II niedzielę m-ca, przed kościołem będzie 

zbiórka ofiar na cele Caritas naszej parafii.                                 

7. Informujemy, że od stycznia przyszłego roku, zostanie zmieniony porządek 
porannych Mszy św. niedzielnych. Zamiast Mszy św. o g. 7.00 i 8.00 będzie 
jedna Msza św. o g. 7.30.                             
Od nowego roku porządek niedzielny będzie następujący:                                                   
g. 7.00 – Godzinki o Niep. Pocz. NMP, Msze św.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 
i 19.30. Wypominki bez zmian o g. 9.00. Wszystkich, którzy mają zamówione 
Msze św. na 7.00 lub 8.00 po 1 stycznia, prosimy o telefoniczny lub osobisty 
kontakt z kancelarią parafialną      
 KALENDARIUM -  cd. na temat Bazyliki Laterańskiej:                                                                        

- Tu właśnie papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę 
Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. Tu papież odprawia 
Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy …Kościół zwraca nam 
uwagę, że wszyscy jesteśmy żywym domem Bożym. Podobnie jak z poszczególnych 
kamieni czy cegieł składa się budowla gmachu kościoła, tak i z wiernych składa się 
Chrystusowy  Kościół.  [http://www.brewiarz.katolik.pl/]  


