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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Syr 35. 12-14. 16-18; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Łk 18, 9-14

Tym, którzy byli przekonani o swej sprawiedliwości, a innymi gardzili, Jezus powiedział taką przypowieść: „Dwóch ludzi
weszło do świątyni, aby się modlić: jeden był faryzeuszem,
a drugi celnikiem. Faryzeusz skupiony na sobie tak się modlił:
«Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam ». Celnik natomiast stał z daleka i nie śmiał nawet oczu
podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: «Boże, bądź
miłosierny dla mnie, grzesznego». Mówię wam: Ten odszedł
do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony; a kto się uniża, będzie wywyższony”.
Lekcja pokory
Faryzeusz nie rozmawia z Bogiem, lecz z samym sobą. Nie jest
więc to modlitwa. To jedynie katalog własnych zalet, apoteoza

własnej doskonałości. Bez wątpienia dziesięciny, posty i przykazania stanowiły wielkie dobro w jego życiu. Zostały one jednak
w sposób niewłaściwy przewartościowane, stając się punktem
odniesienia wobec innych ludzi. To świadczy o wielkiej pysze
faryzeusza, wynoszącej go nie tylko ponad innych ludzi, ale
również ponad Boga. Jego postawa świadczy, że On jest mu
niepotrzebny. Do doskonałości może dojść sam, bez łaski Bożej.
Postawa celnika była zgoła inna, jak i inne było jego życie. Będąc
świadomy swoich słabości, prosił o miłosierdzie, dzięki czemu
odszedł usprawiedliwiony.
Chryste, dziękuję Ci za tę wielką lekcję pokory. Jest we
mnie wiele z faryzeusza, który jest dumny z własnej doskonałości. Pragnę jednak stanąć przed Tobą jak celnik,
prosząc o litość.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Mdr 11, 22-12, 2; 2 Tes 1, 11-2, 2; Łk 19, 1-10

Jezus przybył do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien
bogaty człowiek, imieniem Zacheusz, który był przełożonym
celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak
z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby Go zobaczyć, gdyż tamtędy
miał przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: „Zacheuszu, zejdź! Pospiesz
się, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. Zszedł więc
szybko i przyjął Go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali:
„Poszedł w gościnę do grzesznika”. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: „Panie, połowę mego majątku daję ubogim,
a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie”. Wtedy Jezus powiedział do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem
tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn
Człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło”.

Dar zbawienia
Bogaty Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, ale to On pierwszy ujrzał niskiego zwierzchnika celników. Bóg w Chrystusie otworzył
na niego swoje oczy, aby ten człowiek mógł przejrzeć. Dzięki
temu Zacheusz ujrzał Miłośnika życia. To sprawiło, że szybko
opuścił swoją wygodną kryjówkę, w której się schował jak Adam
po pierwszym grzechu. Prawdziwie przejrzał, co sprawiło, że postanowił zerwać z dotychczasowym grzesznym życiem. Nic więc
dziwnego, że zbawienie stało się udziałem tego domu. Właśnie
po to Bóg posłał swego Syna. Jezus tę misję wypełnił. Jego przyjście było ustawicznym poszukiwaniem grzeszników i obdarowaniem ich zbawieniem. Jeżeli i my przejrzymy, to zbawienie stanie
się także naszym udziałem. I to dziś!
Chryste, spoglądasz na mnie z miłością, nawet wtedy gdy bojaźliwie ukrywam się przed Tobą. Obym w Twym spojrzeniu
już dziś odczytał Bożą miłość i ofiarowany mi dar zbawienia.

CZYM JEST BIBLIA? cz.II
Święta Tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego”, w którym — jak w zwierciadle — Kościół pielgrzymujący
kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich bogactw (Katechizm Kościoła Katolickiego — KKK 97).
Języki biblijne
Stary Testament powstał w języku hebrajskim, z wyjątkiem
niektórych ksiąg tzw. deuterokanonicznych, to jest nieco później zaliczonych w poczet kanonu Pisma Świętego, a powstałych:
a. bądź w hebrajskim czy też aramejskim (np. Księgi Barucha, Estery, Pierwsza Machabejska, Tobiasza, Judyty),
które później przełożono na język grecki. Tu należy także
zaliczyć Księgę Ezdrasza, nie należącą do ksiąg biblijnych,
lecz do apokryfów;
b. bądź w hebrajskim czy też greckim (Księga Syracydesa).
Natomiast wszystkie księgi Nowego Testamentu powstały
w języku greckim.
Septuaginta (grec. septuaginta=70) – to nazwa pierwszego przekładu Starego Testamentu z języka hebrajskiego na
grecki z lat 250-150 przed Chrystusem, dokonanego, według
legendy, przez siedemdziesięciu tłumaczy, czy ściślej siedemdziesięciu dwóch.
Wulgata (łac. vulgatus=pospolity, przystępny, powszechny) jest to łaciński przekład Biblii w znacznej mierze dokonany
przez św. Hieronima (347-420). Praca ta, powierzona mu przez
papieża Damazego, polegała najpierw na poprawieniu tłumaczenia starołacińskiego na podstawie najlepszych kodeksów
greckich. Święty Hieronim przełożył Stary Testament z hebrajskiego. Wulgata zyskała uznanie w całym Kościele katolickim
jako oficjalny tekst Biblii i z niej tłumaczono Biblię na języki
narodowe.
Obecnie tłumaczy się Biblię na języki narodowe przede
wszystkim z tekstów hebrajskich i greckich, czyli z języków
oryginalnych.
Rodzaje literackie w Biblii
Biblia – dla chrześcijan i żydów – jest zbiorem ksiąg świętych, które zawierają historię zbawienia nie tylko narodu
wybranego, lecz całej ludzkości. W historii zbawienia Bóg
przemawiał do ludzi i podnosił ich ku sobie. Ów religijny, sakralny wymiar Biblii jest podstawowy, bez niego Biblia nie byłaby tym, czym jest: księgą świętą dla miliardów żydów
i chrześcijan w ciągu przeszło trzech tysiącleci.
Jednakże Biblia jest nie tylko
prawdziwym słowem Boga (Bóg
jest jej głównym autorem), ale
jednocześnie prawdziwym
słowem ludzkim (kilkudziesięciu
pisarzy
biblijnych). Ów
ludzki wymiar

ksiąg świętych rzuca się czytelnikom Biblii w oczy. Jako
słowo ludzkie Pismo Święte jest zespołem tekstów literackich, które zajmują poczesne miejsce w literaturze świata. Są to 73 dzieła literackie narodu wybranego i początków chrześcijaństwa. Powstawały one w ciągu przeszło
tysiąca lat, od wieku XIII przed Chrystusem do I wieku po
Chrystusie.
Jako słowo ludzkie, jako literatura Izraela i początków
chrześcijaństwa, Biblia nie stanowi jednolitej struktury rodzajowej. Przeciwnie, autorzy biblijni posługują się modelami różnych rodzajów literackich. Sobór Watykański II przypomniał,
że w celu zrozumienia intencji świętych autorów, a więc tego,
co chcieli nam powiedzieć, a przez nich Autor pierwszorzędny czyli Pan Bóg, należy uwzględnić zróżnicowanie rodzajowe Biblii. Dopiero rozpoznanie indywidualnych właściwości
rodzajowych poszczególnych ksiąg biblijnych umożliwia zrozumienie sensu Pisma Świętego jako księgi Bożej i ludzkiej
zarazem.
Zwrócenie uwagi na kategorię rodzaju literackiego umożliwia właściwą lekturę Biblii. Rozpoznanie i zrozumienie literackich cech gatunkowych pozwala uchwycić przesłanie autora biblijnego i słowo Boże. Przykładem jest poemat biblijny
o stworzeniu świata i człowieka. Nie można go interpretować
dosłownie, lecz według reguł poetyckiego obrazowania. Albowiem autor biblijny nie był obecny przy stwarzaniu świata
przez Boga i nie chce relacjonować kolejności wydarzeń. Pisarz biblijny pragnie jedynie uwypuklić pewne religijne prawdy: Jedynie Pan Bóg istnieje bez początku i końca. Wszystkie
rzeczy materialne i duchowe – poza Bogiem – zostały stworzone przez Boga. Człowiek jest koroną stworzenia. Jest w nim
obraz i podobieństwo samego Boga, który powołuje człowieka do przyjaźni ze sobą. Przyjaźni, która trwać ma wiecznie.
oprac. za:
Kazimierz Bukowski
www.opoka.org.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Nasza parafia otrzymała relikwie bł. Jerzego Popiełuszki.
W niedzielę, 23 października, na Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii do naszego kościoła.
W poniedziałek, 24 października, po Mszy św. o godz. 18.00,
w salce parafialnej będzie wyświetlany film o ks. Jerzym Popiełuszce „Wolność jest w nas”. Zapraszamy.
2. Niedziela, 23 października, to w całym Kościele Światowy Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Przeżywamy go pod hasłem:
„Ochrzczony to znaczy posłany”. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania
misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej
intencji oraz środkami finansowymi. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach.
3. Kończy się miesiąc październik, który – jak pamiętamy –
jest poświęcony modlitwie różańcowej. Jeśli ktoś do tej pory
nie był jeszcze na nabożeństwie różańcowym, to może to
uczynić właśnie w tym tygodniu. Wykorzystajmy te dni, które nam zostały, aby w tej prostej, lecz głębokiej modlitwie
uwielbiać Boga razem z Jego i naszą Matką i prosić o łaski potrzebne zarówno nam, jak i naszym bliskim. Żyjącym możemy
wypraszać łaski potrzebne do dobrego przeżywania codzienności, zaś dla zmarłych możemy prosić o miłosierdzie, aby jak
najszybciej mogli oglądać Boże Oblicze.
4. We wtorek, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa,
którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim
zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną.
5. W uroczystość Wszystkich Świętych mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy świętej. W naszym kościele Msze św.:
godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W tę uroczystość uwielbiamy
Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy
przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są
oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. W kościele pw. św. Antoniego Padewskiego o godz. 14.00 Msza św. a po niej procesja na cmentarz.
6. W środę, 2 listopada, w liturgii celebrujemy wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. W tym dniu
modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych,
którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują
wiecznego zjednoczenia z Panem. W naszym kościele w środę
będzie następujący porządek Mszy św.: godz. 9.00, 17.00, 18.00.
7. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy
groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników. A może w pobliżu grobu naszych bliskich
znajduje się jakiś opuszczony czy zapomniany grób, o który
także moglibyśmy zadbać. Postarajmy się spełnić ten uczynek
miłosierdzia, włączając w to również nasze dzieci, aby i one
mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy już od nas odeszli.

8. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz
i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich
odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy
odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być
w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić
akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz
pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas
poprzedzili w drodze do domu Ojca. Codziennie modlimy się
też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach oktawalnych, o godz. 17.30 modlitwa różańcowa a potem Msza święta.
9. Przyjmujemy na wypominki: roczne i półroczne – czytane
w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00; oktawalne –
czytane przez osiem dni od 1 do 8 listopada, połączone z modlitwą różańcową o godz. 17.30 i Mszą św. za tych zmarłych
o godz. 18.00. Na stoliku pod chórem wyłożone są karteczki na
wypominki. Można także zamawiać Msze św. na przyszły rok.
10. W niedzielę, 6 listopada, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca. Po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego.
11. Pierwszy czwartek miesiąca, 3 listopada – po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy
za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie adoracji
Apelem Jasnogórskim. W pierwszy piątek miesiąca, 4 listopada
– szczególna okazja do pojednania się z Bogiem. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 16.45. Prosimy też
zgłaszać chorych na pierwszy piątek, których kapłan odwiedzi
w domu z Najświętszym Sakramentem. Po wspólnej modlitwie
za zmarłych – nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. W pierwszą sobotę miesiąca, 5 listopada, czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
12. Został wydany kalendarz na 2017 r. z okazji stulecia objawień w Fatimie. Cena 7 zł.
13. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej
zaprasza młodych małżonków (do 10 roku małżeństwa) na
cztery spotkania biblijne pod tytułem „Na początku tak nie
było…”. Ich celem jest wspólne odkrywanie, co Słowo Boże
mówi o życiu kobiety i mężczyzny połączonych węzłem małżeńskim. Spotkania odbędą się w cztery poniedziałki listopada (7.11., 14.11., 21.11., 28.11.) w oratorium przy kościółku
kolejowym w Sosnowcu. Poprowadzi je ks. Stanisław Kołakowski. Więcej informacji można znaleźć na plakacie (w gablotce) oraz na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa
Rodzin (www.rodzina.sosnowiec.pl)
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• w piątek, 28 października, święci Apostołowie Szymon
Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów
jako krewni Pana Jezusa; według niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść
śmierć męczeńską;
• w piątek, 4 listopada, św. Karol Boromeusz, arcybiskup
Mediolanu, wprowadzający gorliwie reformy Soboru Trydenckiego.

5 INTENCJE MSZALNE

XXX Niedziela Zwykła 23.10.
9.00. 1) † Mariannę, Władysława Jurek			
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 20
10.30.		 O Boże błogosławieństwo dla s. Anny misjonarki,
			 od mamy, rodzeństwa i rodziny
12.00.		 Za parafian
18.00. 1) † Norberta Kocybę, od żony, dzieci i wnuków
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 23
Poniedziałek 24.10.
17.00.		 O Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Anioła
			 Stróża dla Patryka
18.00. 1) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 21
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 24
Wtorek 25.10.
7.00.		 O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 22
18.00. 1) † Zdzisławę Barcińską, od brata Henryka z rodziną
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 25
Środa 26.10.
17.00. † Janinę Krzemińską, gregorianka 26
18.00. 1) † Kazimierza Grabowskiego i zmarłych z rodziny
			 Grabowskich i Skowronów
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 23
Czwartek 27.10.
17.00. † Jadwigę Dudek, od wnuczek i prawnuczki
18.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 27
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 24
Piątek 28.10. Święto świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza
17.00. † Janinę Krzemińską, gregorianka 28
18.00. 1) † Aleksandrę, Jana, Tadeusza Helferów
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 25
Sobota 29.10.
7.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 29
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 26
18.00. 1) Za zmarłych lokatorów z bloku 6 klatka II
		 2) † Paulina Musiała w 4. r. śmierci

XXXI Niedziela Zwykła 30.10.
9.00. 1) † Adama Matczyk w 7. r. śmierci; Stanisława Bargieła
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 30
10.30. 1) † Zmarłych z rodzin: Przeniosło; Gorgoniów; Józefa,
			 Józefę Podstawa; Stanisławę Antoniego Rubka;
			 Barbarę Baranowską; Tadeusza Buchacza
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 27

12.00. †
			
18.00. †
			

Czesława Kamińskiego w 2. r. śmierci, od żony,
dzieci i wnuków
Jana, Annę, Kazimierza Krzysztofczyk; Mariana,
Mariannę, Adama Kasza; Helenę Gałęziowską

Poniedziałek 31.10.
17.00. † Bolesława Widawskiego w 21. r. śmierci, od żony
			 i dzieci
18.00. 1) † Walerię Liwak; Alfreda Marczewskiego, zmarłych
			 z rodzin Liwaków i Marczewskich
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 28
Wtorek 01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
9.00. † Zmarłych z rodziny: Kostarków, Pasternaków,
			 Cębrzyńskich, Wójcików
10.30. † Helenę Surmik, gregorianka 1
12.00.		 O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 29
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 1
Środa 02.11 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
9.00. 1) † Helenę Surmik, gregorianka 2
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 30
17.00		 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ali
			 w 8. r. urodzin
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 2
		 2) † Mariannę Sikora
Czwartek 03.11.
17.00. † Krystynę Talaczek, od syna z rodziną
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 3
		 2) † Helenę Surmik, gregorianka 3
Piątek 04.11. Św. Karola Boromeusza
17.00. † Helenę Surmik, gregorianka 4
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 4
		 2) Annę Szymańską, od Przybyłów, Marców,
			 Pawłowskich, Głąb, Ciesielska, Łakomska
Sobota 05.11.
7.00. 1) † Helenę Surmik, gregorianka 5
		 2) † Katarzynę Kurzydło w 1. r. śmierci, od męża, córki
			 Aleksandry z rodziną, syna Marcina z rodziną
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 5
		 2) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
XXXII Niedziela Zwykła 06.11.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna w 60. r. ślubu Wiesławy
			 i Zdzisława Suwała z prośbą o dalszą opiekę
			 i Boże błogosławieństwo
10.30. 1) † Stanisławę, Marcina, Tadeusza Mamełko
		 2) † Helenę Surmik, gregorianka 6
12.00. † Adriana Janusa w 10 r. śmierci, Janinę, Lucjana Janus
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 6
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