KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXXIII Niedziela Zwykła – 17 listopada 2019 r.

Nr 558/ 17 listopada 2019 ISSN 2080-0010

XXXIII Niedziela Zwykła
1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 8. Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie organizuje rekole17.00. Po nieszporach modlić się będziekcje dla rozeznających powołanie. Rekomy za zmarłych polecanych w wypolekcje te odbędą się od piątku, 29 listominkach rocznych.
pada do niedzieli, 1 grudnia br., w Domu
2. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się
Rekolekcyjnym w Podkowie Leśnej. Do
udziału w rekolekcjach są zaproszeni
do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców
mężczyźni z dwóch ostatnich klas liceum
odbędzie się dziś., o godz. 11.00.,
oraz starsi. Szczegółowe informacje możw kościele.
na znaleźć na stronie internetowej Wyż3. W następną niedzielę, 24 listopada
szego Metropolitalnego Seminarium Duobchodzić będziemy Uroczystość Jezusa
chownego w Warszawie.
Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy 9. W następną niedzielę, 24 listopada br.,
św. o godz. 13.00., przed wystawionym
w Katolickim Centrum Kultury Dobre
Najświętszym Sakramentem odmówimy
Miejsce na Bielanach odbędzie się 9.
Litanię do Najświętszego Serca Pana
festiwal Chrześcijańskie Granie. Wystąpią
Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzmłode i debiutujące zespoły. Zapraszamy
całe rodziny. Szczegóły na plakatach oraz
kiego Sercu Jezusowemu.
na stronie
4. Siostry Pasjonistki organizują dzień
www.festiwal.chrzescijanskiegranie.pl.
skupienia w ramach Pasyjnych Dni Młodych. Zapraszają młodzież licealną i star- 10. We czwartek 21 listopada 2019 r. o godz.
17.00 będzie Msza święta w intencji
szą do klasztoru przy ul. Husarii, w dniu 30
Bractwa Adoracyjnego i o nowe powołania
listopada. Zgłoszenia można przesyłać na
do Bractwa.
adres kontakt@siostrypasjonistki.pl.
11. W tym tygodniu, przypadają następujące
5. Osoby chętne rozważać Słowo Boże
święta liturgiczne:
zapraszamy w najbliższą sobotę 23 listo− w poniedziałek 18 listopada, wspompada 2019 roku do Dzwonnicy na Lectio
nienie bł. Karoliny Kuzkówny, dziewicy i
Divina.
męczennicy,
6. Jak co roku organizujemy Jasełka para− w środę, 20 listopada, wspomnienie św.
fialne. Zapraszamy chętne dzieci do udziaRafała Kalinowskiego, prezbitera,
łu w Jasełkach na spotkanie organiza− w czwartek, 21 listopada, wspomnienie
cyjne, które odbędzie się w niedzielę 24
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny,
listopada po Mszy św. o 11.30. Szczegó− w piątek, 22 listopada, wspomnienie św.
łowych informacji udziela s. Ludmiła.
Cecylii, dziewicy i męczennicy.
W
zeszłą
niedzielę
na
pomoc
poszkodoWszystkim
obchodzącym w tym tygodniu
7.
wanym w Sudanie zebraliśmy 2925 PLN i
imieniny, składamy życzenia błogosła5 €. Wszystkim ofiarodawcom składamy
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
serdeczne Bóg zapłać.
w życiu osobistym i zawodowym.

24 listopada 2019 roku
o godz.10.00.
Uroczysta Msza święta w intencji
chóru parafialnego "Sanctae Annae"
i muzyków Cameraty Wilanowskiej.

“Myśląc z Wyszyńskim”
21 listopada 2019 roku
o godzinie 18.00.
Pierwsza debata pt. „Dlaczego Prymas Tysiąclecia? Co zawdzięczamy
kard. Stefanowi Wyszyńskiemu?”
z udziałem prof. dr hab. Antoniego
Dudka, prof. dr hab. Jana Żaryna
oraz dr Ewy Czaczkowskiej.
Dom Arcybiskupów Warszawskich
przy ul. Miodowej 17/19.
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od 10.11.2019 do 08.12.2019
Módlmy się
za zmarłych z naszych rodzin
oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące,
aby dostąpiły łaski
odkupienia grzechów
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Ml 3, 19-20a

S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 21, 28bc

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza: «Oto Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień,
mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po
EWANGELIA
nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was,
Łk 21, 5-19
czczących moje imię, wzejdzie słońce spraSłowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
wiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach».
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest
Oto słowo Boże
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami,
Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z
tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na
PSALM RESPONSORYJNY
kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali
Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9
Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki
będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» Jezus
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem”
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojNiech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, * nach i przewrotach. To najpierw „musi się
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw
góry niech razem wołają z radości.
narodowi” i królestwo przeciw królestwu.
Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i
aby osądzić ziemię.
wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
wszystkim podniosą na was ręce i będą was
i ludy według słuszności.
prześladować. Wydadzą was do synagog i do
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec
was będą przed królów i namiestników.
DRUGIE CZYTANIE
Będzie to dla was sposobność do składania
2 Tes 3, 7-12
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem
Apostoła do Tymoteusza: Bracia: Sami wiecie,
dam wam wymowę i mądrość, której żaden
jak należy nas naśladować, bo nie wzbuz waszych prześladowców nie będzie mógł
dzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie
się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was
jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy
będą nawet rodzice i bracia, krewni i
w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby
przyjaciele i niektórych z was o śmierć
dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie
przyprawią. I z powodu mojego imienia
żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to,
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos
aby dać wam samych siebie za przykład do
z głowy wam nie spadnie. Przez swoją
naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was,
wytrwałość ocalicie wasze życie».
nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce
pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem,
Oto Słowo Pańskie
że niektórzy wśród was postępują wbrew
porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się
Z okazji III Światowego Dnia Ubogich
rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakaw niedzielę 17 listopada 2019 r.
zujemy i napominamy ich w Panu Jezusie
w Warszawie o godz. 16.00 pod
Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny
Pałacem Kultury i Nauki potrzebujący
chleb jedli.
Oto słowo Boże
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otrzymają ciepły posiłek oraz przygotowane przez wolontariuszy podarunki.
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KOMENTARZ
Zapowiedź zburzenia świątyni, zjawiska,
które poprzedzą to wydarzenie, pojawienie
się
fałszywych
proroków,
wreszcie
prześladowanie uczniów, to główne wątki
dzisiejszej Ewangelii. Chociaż, jak wiemy z
historii, zburzenie świątyni miało miejsce w
stosunkowo nieodległej przyszłości od
zapowiedzi sformułowanej przez Jezusa i
choć wspomniane zjawiska towarzyszą
ludzkości przez cały czas, aż do dziś, to nie
możemy oprzeć się myśli o końcu świata.
Dlaczego odnosimy takie wrażenie?
Zapewne dlatego, że fakt zburzenia świątyni
jednoznacznie wskazuje na koniec pewnej
epoki i może być odczytany jako obraz
ostatecznego końca. Zaś wspomniane
tragedie ukazują nam kruchość naszej
egzystencji.
Jednak najważniejsze są dwa pouczenia
zawarte w dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze:
„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono” i
drugie: „Przez swoją wytrwałość ocalicie
wasze życie”. Wobec zamętu panującego
we współczesnym świecie, który dotyka
każdej sfery naszego życia, są one dla nas
bardzo istotnym drogowskazem.
Ks. dr Waldemar R. Macko
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Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych

Oczyszczający ogień czyśćcowy - cd.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd.

Święta uczta.

... największą karą dusz w czyśćcu jest to, że chwilowo nie mogą wejść do nieba i cieszyć się widzeniem uszczęśliwiającym, są jakby
odgraniczone od Boga. Jest to okrutna męka, gdyż dusza wolna od przeszkód i rozproszeń zmysłów, całym swym naturalnym pragnieniem
zwraca się ku Dobru, dla jakiego jest stworzona.

Ciało Chrystusa! Tak, wierzę. Amen. Tylko tyle. A jednak w prostocie tej chwili mieści się
bogactwo wielkich dogmatycznych traktatów i opasłe tomy zapisane przez teologów
duchowości.

Święty Tomasz z Akwinu, za Arystotelesem
przyjął, że wszystko ma swoją formę i
materię. Forma to kształt, pewna idea rzeczy.
Materia zaś tworzy tę rzecz, wypełnia formę
treścią. Idąc tym śladem, teologowie
definiujący obecność Jezusa pod postaciami
chleba i wina mówią, że to co spożywamy
podczas Eucharystii ma tylko formę chleba
czy wina. Materią jest Ciało i Krew Pańska.
Baranka Bożego zabitego za nasze grzechy.
Gdy człowiek uświadomi sobie wielkość tego
daru, nie powinien nigdy w obecności
eucharystycznego Jezusa wstawać z
klęczek, a przyjmować Go tylko z okazji
największych świat. I przenigdy nie brać Go w
swoje brudne ręce. A Jezus podczas
Ostatniej Wieczerzy powiedział: „Bierzcie i
jedzcie”.
Najobszerniejsze wyjaśnienie, czym jest
Eucharystia znajdujemy w szóstym rozdziale
Ewangelii Jana. Jezus wyjaśnia jej sens,
zanim ją jeszcze ustanowił. Pretekstem było
dokonane przed chwilą rozmnożenie chleba
w Kafarnaum. Świadkom przypominało cud
nakarmienia Izraela manną na pustyni.
Wychodząc od tego Jezus pozwala im
spojrzeć szerzej. „Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb
z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem
Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie
daje światu” (J 6,32-33). „Jam jest chleb
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć
nie będzie” (J 6,35). „Jam jest chleb życia.
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje:
kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata” (6,48-51).

To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on
taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a
poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki” (J 6,54-58).
Adorować? Nic w tym złego. Ale przede
wszystkim: bierzcie i jedzcie. Dzięki temu
pokarmowi będziecie ze mną złączeni. To jest
wasz pokarm na drodze do niebieskiej
ojczyzny. On daje wam życie. Życie, które nie
skończy się nigdy.
Mogłoby się wydawać, że w momencie
przyjęcia Komunii pozostaje przestać widzieć
wszystko, co dzieje się dookoła i tylko kontemplować wielkość Bożego daru. Nie.
Łacińskie słowo „communio” znaczy wspólnota. Wspólnota z Bogiem. Ale też z braćmi.
Komunia to uczta jedności. Pisze św. Paweł:
„Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni,
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem
bierzemy z tego samego chleba” (1Kor
10,17). Przyjęcie Ciała Pańskiego nie powinno mnie zamykać w osobistej relacji z Bogiem. Raczej otwierać na braci przystępujących do tego samego Pańskiego stołu.
Zewnętrznym wyrazem tej jedności jest
śpiew. Pieśni, które dobrze dobrane i pięknie
wykonane pomagają wszystkim przeżyć
tajemnice Boga z nami i w nas. I dobrze, jeśli
po zakończeniu rozdawania Komunii wszyscy
wspólnym śpiewem jeszcze raz dziękują
Bogu za ten niezwykły dar.
Zrozumieniu Eucharystii sprzyja czytelność
znaków. Dlatego dobrze, jeśli najczęściej jak
to możliwe kapłani rozdają Komunię pod
dwiema postaciami. W każdej obecny jest
cały Chrystus. Ale przecież uczta domaga się
pokarmu i napoju. Łatwiej uzmysłowić sobie
wtedy, jak bardzo tego duchowego pokarmu
potrzebujemy. Nie warto też kruszyć kopii o
to, czy można, czy nie można Komunii przyjmować na rękę. Prawdą, jest, że i w jeden, i
drugi sposób Komunia przez wieki była
przyjmowana. Przyjmowanie Jezusa na rękę
chyba lepiej pokazuje Jego wielką pokorę i
prostotę. Bardziej też akcentuje wielką godność chrześcijanina, powołanego do udziału
w tej niezwykłej uczcie. Zaś przyjmowanie
Ciała Pańskiego wprost do ust akcentuje
wielki szacunek dla obecnego w Najświętszym Sakramencie Jezusa. Ale nie znaczy
to, że przyjmujący Ciało Pańskie na rękę nie
szanują Jezusa.

Uważny czytelnik zauważa w tych tekstach
pewną gradację. Najpierw Jezus mówi o sobie jako chlebie bez wnikania w szczegóły.
Dopiero ostatnie zdanie Jego wypowiedzi nawiązuje do tego, co wydarzy się w Wieczerniku i na Golgocie. A do sedna dochodzi
dopiero w następnym pouczeniu: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napoPodobnie jest z najgłośniej ostatnio dyskujem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał towanym problemem: Komunia na stojąco
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, czy na klęcząco? To fałszywa alternatywa.
Prawdziwa powinna brzmieć: komunia na
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

2zw

klęcząco czy Komunia przyjmowana w procesji. Wszyscy wierni oddali już cześć Jezusowi obecnemu w Eucharystii, gdy klęczeli
przy słowach: „Oto Baranek Boży”. Procesja,
z tak przez niektórych wyśmiewanym przyklęknięciem przed przyjęciem Komunii
świętej jest przypomnieniem tego, o czym
mówił Jezus: że Jego Ciało jest pokarmem
wędrujących do niebieskiej ojczyzny; do
nowej Ziemi Obiecanej.
Te kwestie nie mogą przesłonić tego, co
najistotniejsze: Bóg złożył siebie samego
w nasze ręce. Stał się naszym duchowym
pokarmem, byśmy zjednoczeni z Nim ziemię
już dziś czynili cząstką nieba, a kiedyś osiągnęli szczęśliwą wieczność. Tę i podobne
prawdy przypomina celebrans w modlitwie
po Komunii. A my, potwierdzając jego modlitwę swoim „Amen”, zobowiązujemy się
traktować na serio płynące z niej wyzwanie.
Uczta się kończy. Teraz pozostaje
najtrudniejsze. Trzeba zejść z nieba na ziemię.
Andrzej Macura
Żródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/948016.Swieta-uczta

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy św. Anny

ŚRODA godz. 7.30 –21.00
CZWARTEK godz. 7.30 – 24.00
PIĄTEK godz. 7.30 – 19.00
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Anioł zdradził św. Brygidzie, że jest również
drugie miejsce oczyszczenia, gdzie męki są
znacznie mniejsze. Dusze tam przebywające
są podobne do chorych powoli odzyskujących
siły i piękno. Istnieje także trzecie miejsce,
zwane czyśćcem duchowym, gdzie główną
męką jest tę-sknota za Bogiem. Anioł wyznał
również świętej, że dusz trafiających bezpośrednio do Nieba jest bardzo niewiele, a
nawet święci w większości muszą odbyć swoją pokutę w trzecim, najlżejszym miejscu
oczyszczenia.

Ksiądz Jan Maria Vianney w jednym ze
swoich kazań, poruszając temat czyśćca,
mówił, że ojcowie święci głoszą, iż czyściec
jest w pobliżu piekła. Nauczał, że łatwo to
zrozumieć, biorąc pod uwagę fakt, że grzech
powszedni niedaleko jest od śmiertelnego.
Według Ojców Kościoła nie wszystkie dusze
pokutują w czyśćcu dla zadośćuczynienia
Boskiej sprawiedliwości, ale niektóre z nich
pokutują w tych miejscach, w których grzeszyły, co potwierdzają opowiadania Ojca Pio.
Również Grzegorz Wielki (papież) podał nam
tego przykład. Pewien świątobliwy kapłan, Dusze czyśćcowe – fragment ołtarza w Kościele
w Bad Wimpfen w Niemczech,
Św. Katarzyna z Genui odczuwała w swym chorując, miał zalecone codzienne kąpiele, fot. Peter Schmelzle
które odbywał w odległym miejscu, gdzie
wnętrzu żar miłości Bożej, który pozwolił jej
poznać, co to jest czyściec i jak to możliwe,
że dusze są tam szczęśliwe i zarazem udręczone. Dusza św. Katarzyny jeszcze za życia
znalazła się jakby w czyśćcu, gdzie płomie- usługiwał mu przy nich nieznajomy. Kapłan jedną osobę zmarłą) oraz Msze Święte Wienie ją oczyszczały i wypalały z niej wszelką przez wdzięczność przyniósł raz swemu czyste (Msze zbiorowe codziennie odprawiazmazę, aby po zejściu z tego świata mogła pomocnikowi kawałek chleba poświęconego, ne przez dane Zgromadzenie Misyjne za
jednak ten wyznał mu, że wolałby, aby ten osoby wpisane do Księgi Wieczystych Mszy
stanąć przed obliczem swej Miłości – Boga.
ofiarował za niego Mszę świętą, gdyż jest świętych).
Według niej największą karą dusz w czyść- duchem odprawiającym w tym miejscu czyścu jest to, że chwilowo nie mogą wejść do ciec i na nic zda mu się ten kawałek chleba.
Modlitwy św. Gertrudy
Nieba i cieszyć się widzeniem uszczęśliza dusze czyśćcowe
Jak możemy wspomóc
wiającym; są jakby odgraniczone od Boga.
Św. Gertruda bardzo ceniła modlitwę za
dusze cierpiące w czyśćcu?
Jest to okrutna męka, gdyż dusza wolna od
dusze w czyśćcu cierpiące. To im poświęcała
przeszkód i rozproszeń zmysłów całym swym
Kościół od początku czcił pamięć zmarłych
naturalnym pragnieniem zwraca się ku Dobru, i wskazywał im pomocne środki, a w szcze- wszystkie swoje trudy i cierpienia. Ta postadla jakiego jest stworzona. Z traktatu św. gólności Ofiarę Eucharystyczną, by po oczy- wa bardzo podo-bała się Jezusowi, który
Katarzyny trudno wydedukować czy ogień szczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej w czasie jednej z wizji powiedział do niej:
okalający dusze czyśćcowe jest materialny wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, "Bądź pewna, moja córko, że twoje umiłoczy czysto duchowy, jednak teologowie modlitwy, odpusty i dzieła pokutne za zmar- wanie zmarłych nie będzie ci przeszkodą.
łych [por. KKK 1032]. Ważny jest także Wiedz, że ten hojny dar, jaki złożyłaś ze
skłaniają się ku drugiej opcji.
sposób, w jaki to robimy. Nasz stosunek do wszystkich swoich uczynków duszom czyśćzmarłych powinien przypominać troskę o naj- cowym, szczególnie mi się spodobał, a na
21 listopada 2019 r.
lepszego przyjaciela, nie zaś dawanie jałmu- dowód tego oświadczam, iż wszystkie kary
jakie musiałabyś znosić w życiu przyszłym,
żny żebrakowi.
(czwartek)
zostały ci odpuszczone.”
Tak
naprawdę
za
pokutujących
możemy
Msza święta o godz. 17.00
W pismach św. Gertrudy znajdujemy liczne
ofiarować każdy drobiazg, najważniejsza jest
w intencji Bractwa
nasza intencja, która nadaje ważność i historie, opisujące kontakt świętej z duszami
Adoracyjnego i o nowe
znaczenie każdemu wysiłkowi. Najbardziej czyśćcowymi. Była ona świadkiem, jak
możemy im pomóc poprzez ofiarę Mszy św., Maryja wybawiła z czyśćca duszę brata zapowołania do Bractwa
której nie można niczym zastąpić, każde konnego Hermana, który wyróżniał się szczenasze cierpienie fizyczne oraz duchowe gólnym nabożeństwem do Niepokalanej.
ofiarowane Panu Bogu w łączności z cier- Zmarli wskazywali jej także na wielką moc
pieniami Chrystusa przez ręce Matki Bożej Eucharystii. Przykładem tego jest dusza
ofiarowane w ich intencji, różaniec, który zmarłej zakonnicy, która ukazała się Gertruzaraz po Mszy św. stanowi najskuteczniejszy dzie i powiedziała: „Och, jakże szczęśliwa
sposób niesienia ulgi. Dobrym sposobem jestem, że miałam szczególne nabożeństwo
pomocy jest również odprawianie Drogi do Najświętszego Sakramentu w swoim
Krzyżowej, ofiarowanie odpustów, dawanie życiu, ponieważ przez nie teraz otrzymałam
jałmużny, ofiar (zwłaszcza na misje) oraz wiele owoców. To nie potrwa już długo i
nasze dobre uczynki. Mniej znanym sposo- zostanę przyjęta do wspaniałości Nieba.”
Zapraszamy również sympatyków bem wspomagania cierpiących dusz jest CDN
palenie w ich intencji świec, które gdy
Artykuł z Czasopisma "Wiara i Życie"
Bractwa oraz osoby Adorujące Jezusa dodatkowo są poświęcone, oświecają ciemwww.wiaraizycie.pl
w Najświętszym Sakramencie w Ka- ność dusz czyśćcowych.
plicy św. Anny, jak również osoby
W intencji dusz zmarłych można zamówić Źródło:
Msze Gregoriańskie (trzydzieści kolejnych https://wiaraizycie.pl/czasopismo/numery/numer-4pragnące wstąpić do Bractwa.
listopad-grudzien
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Oczyszczający ogień czyśćcowy - cd.
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Święta uczta.

... największą karą dusz w czyśćcu jest to, że chwilowo nie mogą wejść do nieba i cieszyć się widzeniem uszczęśliwiającym, są jakby
odgraniczone od Boga. Jest to okrutna męka, gdyż dusza wolna od przeszkód i rozproszeń zmysłów, całym swym naturalnym pragnieniem
zwraca się ku Dobru, dla jakiego jest stworzona.

Ciało Chrystusa! Tak, wierzę. Amen. Tylko tyle. A jednak w prostocie tej chwili mieści się
bogactwo wielkich dogmatycznych traktatów i opasłe tomy zapisane przez teologów
duchowości.

Święty Tomasz z Akwinu, za Arystotelesem
przyjął, że wszystko ma swoją formę i
materię. Forma to kształt, pewna idea rzeczy.
Materia zaś tworzy tę rzecz, wypełnia formę
treścią. Idąc tym śladem, teologowie
definiujący obecność Jezusa pod postaciami
chleba i wina mówią, że to co spożywamy
podczas Eucharystii ma tylko formę chleba
czy wina. Materią jest Ciało i Krew Pańska.
Baranka Bożego zabitego za nasze grzechy.
Gdy człowiek uświadomi sobie wielkość tego
daru, nie powinien nigdy w obecności
eucharystycznego Jezusa wstawać z
klęczek, a przyjmować Go tylko z okazji
największych świat. I przenigdy nie brać Go w
swoje brudne ręce. A Jezus podczas
Ostatniej Wieczerzy powiedział: „Bierzcie i
jedzcie”.
Najobszerniejsze wyjaśnienie, czym jest
Eucharystia znajdujemy w szóstym rozdziale
Ewangelii Jana. Jezus wyjaśnia jej sens,
zanim ją jeszcze ustanowił. Pretekstem było
dokonane przed chwilą rozmnożenie chleba
w Kafarnaum. Świadkom przypominało cud
nakarmienia Izraela manną na pustyni.
Wychodząc od tego Jezus pozwala im
spojrzeć szerzej. „Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb
z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem
Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie
daje światu” (J 6,32-33). „Jam jest chleb
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć
nie będzie” (J 6,35). „Jam jest chleb życia.
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje:
kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata” (6,48-51).

To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on
taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a
poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki” (J 6,54-58).
Adorować? Nic w tym złego. Ale przede
wszystkim: bierzcie i jedzcie. Dzięki temu
pokarmowi będziecie ze mną złączeni. To jest
wasz pokarm na drodze do niebieskiej
ojczyzny. On daje wam życie. Życie, które nie
skończy się nigdy.
Mogłoby się wydawać, że w momencie
przyjęcia Komunii pozostaje przestać widzieć
wszystko, co dzieje się dookoła i tylko kontemplować wielkość Bożego daru. Nie.
Łacińskie słowo „communio” znaczy wspólnota. Wspólnota z Bogiem. Ale też z braćmi.
Komunia to uczta jedności. Pisze św. Paweł:
„Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni,
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem
bierzemy z tego samego chleba” (1Kor
10,17). Przyjęcie Ciała Pańskiego nie powinno mnie zamykać w osobistej relacji z Bogiem. Raczej otwierać na braci przystępujących do tego samego Pańskiego stołu.
Zewnętrznym wyrazem tej jedności jest
śpiew. Pieśni, które dobrze dobrane i pięknie
wykonane pomagają wszystkim przeżyć
tajemnice Boga z nami i w nas. I dobrze, jeśli
po zakończeniu rozdawania Komunii wszyscy
wspólnym śpiewem jeszcze raz dziękują
Bogu za ten niezwykły dar.
Zrozumieniu Eucharystii sprzyja czytelność
znaków. Dlatego dobrze, jeśli najczęściej jak
to możliwe kapłani rozdają Komunię pod
dwiema postaciami. W każdej obecny jest
cały Chrystus. Ale przecież uczta domaga się
pokarmu i napoju. Łatwiej uzmysłowić sobie
wtedy, jak bardzo tego duchowego pokarmu
potrzebujemy. Nie warto też kruszyć kopii o
to, czy można, czy nie można Komunii przyjmować na rękę. Prawdą, jest, że i w jeden, i
drugi sposób Komunia przez wieki była
przyjmowana. Przyjmowanie Jezusa na rękę
chyba lepiej pokazuje Jego wielką pokorę i
prostotę. Bardziej też akcentuje wielką godność chrześcijanina, powołanego do udziału
w tej niezwykłej uczcie. Zaś przyjmowanie
Ciała Pańskiego wprost do ust akcentuje
wielki szacunek dla obecnego w Najświętszym Sakramencie Jezusa. Ale nie znaczy
to, że przyjmujący Ciało Pańskie na rękę nie
szanują Jezusa.

Uważny czytelnik zauważa w tych tekstach
pewną gradację. Najpierw Jezus mówi o sobie jako chlebie bez wnikania w szczegóły.
Dopiero ostatnie zdanie Jego wypowiedzi nawiązuje do tego, co wydarzy się w Wieczerniku i na Golgocie. A do sedna dochodzi
dopiero w następnym pouczeniu: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napoPodobnie jest z najgłośniej ostatnio dyskujem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał towanym problemem: Komunia na stojąco
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, czy na klęcząco? To fałszywa alternatywa.
Prawdziwa powinna brzmieć: komunia na
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

2zw

klęcząco czy Komunia przyjmowana w procesji. Wszyscy wierni oddali już cześć Jezusowi obecnemu w Eucharystii, gdy klęczeli
przy słowach: „Oto Baranek Boży”. Procesja,
z tak przez niektórych wyśmiewanym przyklęknięciem przed przyjęciem Komunii
świętej jest przypomnieniem tego, o czym
mówił Jezus: że Jego Ciało jest pokarmem
wędrujących do niebieskiej ojczyzny; do
nowej Ziemi Obiecanej.
Te kwestie nie mogą przesłonić tego, co
najistotniejsze: Bóg złożył siebie samego
w nasze ręce. Stał się naszym duchowym
pokarmem, byśmy zjednoczeni z Nim ziemię
już dziś czynili cząstką nieba, a kiedyś osiągnęli szczęśliwą wieczność. Tę i podobne
prawdy przypomina celebrans w modlitwie
po Komunii. A my, potwierdzając jego modlitwę swoim „Amen”, zobowiązujemy się
traktować na serio płynące z niej wyzwanie.
Uczta się kończy. Teraz pozostaje
najtrudniejsze. Trzeba zejść z nieba na ziemię.
Andrzej Macura
Żródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/948016.Swieta-uczta
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Anioł zdradził św. Brygidzie, że jest również
drugie miejsce oczyszczenia, gdzie męki są
znacznie mniejsze. Dusze tam przebywające
są podobne do chorych powoli odzyskujących
siły i piękno. Istnieje także trzecie miejsce,
zwane czyśćcem duchowym, gdzie główną
męką jest tę-sknota za Bogiem. Anioł wyznał
również świętej, że dusz trafiających bezpośrednio do Nieba jest bardzo niewiele, a
nawet święci w większości muszą odbyć swoją pokutę w trzecim, najlżejszym miejscu
oczyszczenia.

Ksiądz Jan Maria Vianney w jednym ze
swoich kazań, poruszając temat czyśćca,
mówił, że ojcowie święci głoszą, iż czyściec
jest w pobliżu piekła. Nauczał, że łatwo to
zrozumieć, biorąc pod uwagę fakt, że grzech
powszedni niedaleko jest od śmiertelnego.
Według Ojców Kościoła nie wszystkie dusze
pokutują w czyśćcu dla zadośćuczynienia
Boskiej sprawiedliwości, ale niektóre z nich
pokutują w tych miejscach, w których grzeszyły, co potwierdzają opowiadania Ojca Pio.
Również Grzegorz Wielki (papież) podał nam
tego przykład. Pewien świątobliwy kapłan, Dusze czyśćcowe – fragment ołtarza w Kościele
w Bad Wimpfen w Niemczech,
Św. Katarzyna z Genui odczuwała w swym chorując, miał zalecone codzienne kąpiele, fot. Peter Schmelzle
które odbywał w odległym miejscu, gdzie
wnętrzu żar miłości Bożej, który pozwolił jej
poznać, co to jest czyściec i jak to możliwe,
że dusze są tam szczęśliwe i zarazem udręczone. Dusza św. Katarzyny jeszcze za życia
znalazła się jakby w czyśćcu, gdzie płomie- usługiwał mu przy nich nieznajomy. Kapłan jedną osobę zmarłą) oraz Msze Święte Wienie ją oczyszczały i wypalały z niej wszelką przez wdzięczność przyniósł raz swemu czyste (Msze zbiorowe codziennie odprawiazmazę, aby po zejściu z tego świata mogła pomocnikowi kawałek chleba poświęconego, ne przez dane Zgromadzenie Misyjne za
jednak ten wyznał mu, że wolałby, aby ten osoby wpisane do Księgi Wieczystych Mszy
stanąć przed obliczem swej Miłości – Boga.
ofiarował za niego Mszę świętą, gdyż jest świętych).
Według niej największą karą dusz w czyść- duchem odprawiającym w tym miejscu czyścu jest to, że chwilowo nie mogą wejść do ciec i na nic zda mu się ten kawałek chleba.
Modlitwy św. Gertrudy
Nieba i cieszyć się widzeniem uszczęśliza dusze czyśćcowe
Jak możemy wspomóc
wiającym; są jakby odgraniczone od Boga.
Św. Gertruda bardzo ceniła modlitwę za
dusze cierpiące w czyśćcu?
Jest to okrutna męka, gdyż dusza wolna od
dusze w czyśćcu cierpiące. To im poświęcała
przeszkód i rozproszeń zmysłów całym swym
Kościół od początku czcił pamięć zmarłych
naturalnym pragnieniem zwraca się ku Dobru, i wskazywał im pomocne środki, a w szcze- wszystkie swoje trudy i cierpienia. Ta postadla jakiego jest stworzona. Z traktatu św. gólności Ofiarę Eucharystyczną, by po oczy- wa bardzo podo-bała się Jezusowi, który
Katarzyny trudno wydedukować czy ogień szczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej w czasie jednej z wizji powiedział do niej:
okalający dusze czyśćcowe jest materialny wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, "Bądź pewna, moja córko, że twoje umiłoczy czysto duchowy, jednak teologowie modlitwy, odpusty i dzieła pokutne za zmar- wanie zmarłych nie będzie ci przeszkodą.
łych [por. KKK 1032]. Ważny jest także Wiedz, że ten hojny dar, jaki złożyłaś ze
skłaniają się ku drugiej opcji.
sposób, w jaki to robimy. Nasz stosunek do wszystkich swoich uczynków duszom czyśćzmarłych powinien przypominać troskę o naj- cowym, szczególnie mi się spodobał, a na
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lepszego przyjaciela, nie zaś dawanie jałmu- dowód tego oświadczam, iż wszystkie kary
jakie musiałabyś znosić w życiu przyszłym,
żny żebrakowi.
(czwartek)
zostały ci odpuszczone.”
Tak
naprawdę
za
pokutujących
możemy
Msza święta o godz. 17.00
W pismach św. Gertrudy znajdujemy liczne
ofiarować każdy drobiazg, najważniejsza jest
w intencji Bractwa
nasza intencja, która nadaje ważność i historie, opisujące kontakt świętej z duszami
Adoracyjnego i o nowe
znaczenie każdemu wysiłkowi. Najbardziej czyśćcowymi. Była ona świadkiem, jak
możemy im pomóc poprzez ofiarę Mszy św., Maryja wybawiła z czyśćca duszę brata zapowołania do Bractwa
której nie można niczym zastąpić, każde konnego Hermana, który wyróżniał się szczenasze cierpienie fizyczne oraz duchowe gólnym nabożeństwem do Niepokalanej.
ofiarowane Panu Bogu w łączności z cier- Zmarli wskazywali jej także na wielką moc
pieniami Chrystusa przez ręce Matki Bożej Eucharystii. Przykładem tego jest dusza
ofiarowane w ich intencji, różaniec, który zmarłej zakonnicy, która ukazała się Gertruzaraz po Mszy św. stanowi najskuteczniejszy dzie i powiedziała: „Och, jakże szczęśliwa
sposób niesienia ulgi. Dobrym sposobem jestem, że miałam szczególne nabożeństwo
pomocy jest również odprawianie Drogi do Najświętszego Sakramentu w swoim
Krzyżowej, ofiarowanie odpustów, dawanie życiu, ponieważ przez nie teraz otrzymałam
jałmużny, ofiar (zwłaszcza na misje) oraz wiele owoców. To nie potrwa już długo i
nasze dobre uczynki. Mniej znanym sposo- zostanę przyjęta do wspaniałości Nieba.”
Zapraszamy również sympatyków bem wspomagania cierpiących dusz jest CDN
palenie w ich intencji świec, które gdy
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XXXIII Niedziela Zwykła
1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 8. Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie organizuje rekole17.00. Po nieszporach modlić się będziekcje dla rozeznających powołanie. Rekomy za zmarłych polecanych w wypolekcje te odbędą się od piątku, 29 listominkach rocznych.
pada do niedzieli, 1 grudnia br., w Domu
2. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się
Rekolekcyjnym w Podkowie Leśnej. Do
udziału w rekolekcjach są zaproszeni
do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców
mężczyźni z dwóch ostatnich klas liceum
odbędzie się dziś., o godz. 11.00.,
oraz starsi. Szczegółowe informacje możw kościele.
na znaleźć na stronie internetowej Wyż3. W następną niedzielę, 24 listopada
szego Metropolitalnego Seminarium Duobchodzić będziemy Uroczystość Jezusa
chownego w Warszawie.
Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy 9. W następną niedzielę, 24 listopada br.,
św. o godz. 13.00., przed wystawionym
w Katolickim Centrum Kultury Dobre
Najświętszym Sakramentem odmówimy
Miejsce na Bielanach odbędzie się 9.
Litanię do Najświętszego Serca Pana
festiwal Chrześcijańskie Granie. Wystąpią
Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzmłode i debiutujące zespoły. Zapraszamy
całe rodziny. Szczegóły na plakatach oraz
kiego Sercu Jezusowemu.
na stronie
4. Siostry Pasjonistki organizują dzień
www.festiwal.chrzescijanskiegranie.pl.
skupienia w ramach Pasyjnych Dni Młodych. Zapraszają młodzież licealną i star- 10. We czwartek 21 listopada 2019 r. wyjątkowo o godz. 17.00 będzie Msza święta
szą do klasztoru przy ul. Husarii, w dniu 30
w intencji Bractwa Adoracyjnego i o nowe
listopada. Zgłoszenia można przesyłać na
powołania do Bractwa.
adres kontakt@siostrypasjonistki.pl.
11. W tym tygodniu, przypadają następujące
5. Osoby chętne rozważać Słowo Boże
święta liturgiczne:
zapraszamy w najbliższą sobotę 23 listo− w poniedziałek 18 listopada, wspompada 2019 roku do Dzwonnicy na Lectio
nienie bł. Karoliny Kuzkówny, dziewicy i
Divina.
męczennicy,
6. Jak co roku organizujemy Jasełka para− w środę, 20 listopada, wspomnienie św.
fialne. Zapraszamy chętne dzieci do udziaRafała Kalinowskiego, prezbitera,
łu w Jasełkach na spotkanie organiza− w czwartek, 21 listopada, wspomnienie
cyjne, które odbędzie się w niedzielę 24
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny,
listopada po Mszy św. o 11.30. Szczegó− w piątek, 22 listopada, wspomnienie św.
łowych informacji udziela s. Ludmiła.
Cecylii, dziewicy i męczennicy.
W
zeszłą
niedzielę
na
pomoc
poszkodoWszystkim
obchodzącym w tym tygodniu
7.
wanym w Sudanie zebraliśmy 2925 PLN i
imieniny, składamy życzenia błogosła5 €. Wszystkim ofiarodawcom składamy
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
serdeczne Bóg zapłać.
w życiu osobistym i zawodowym.

24 listopada 2019 roku
o godz.10.00.
Uroczysta Msza święta w intencji
chóru parafialnego "Sanctae Annae"
i muzyków Cameraty Wilanowskiej.

“Myśląc z Wyszyńskim”
21 listopada 2019 roku
o godzinie 18.00.
Pierwsza debata pt. „Dlaczego Prymas Tysiąclecia? Co zawdzięczamy
kard. Stefanowi Wyszyńskiemu?”
z udziałem prof. dr hab. Antoniego
Dudka, prof. dr hab. Jana Żaryna
oraz dr Ewy Czaczkowskiej.
Dom Arcybiskupów Warszawskich
przy ul. Miodowej 17/19.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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od 10.11.2019 do 08.12.2019
Módlmy się
za zmarłych z naszych rodzin
oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące,
aby dostąpiły łaski
odkupienia grzechów

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Ml 3, 19-20a

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 21, 28bc

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza: «Oto Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień,
mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po
EWANGELIA
nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was,
Łk 21, 5-19
czczących moje imię, wzejdzie słońce spraSłowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
wiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach».
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest
Oto słowo Boże
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami,
Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z
tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na
PSALM RESPONSORYJNY
kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali
Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9
Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki
będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» Jezus
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem”
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojNiech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, * nach i przewrotach. To najpierw „musi się
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw
góry niech razem wołają z radości.
narodowi” i królestwo przeciw królestwu.
Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i
aby osądzić ziemię.
wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
wszystkim podniosą na was ręce i będą was
i ludy według słuszności.
prześladować. Wydadzą was do synagog i do
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec
was będą przed królów i namiestników.
DRUGIE CZYTANIE
Będzie to dla was sposobność do składania
2 Tes 3, 7-12
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem
Apostoła do Tymoteusza: Bracia: Sami wiecie,
dam wam wymowę i mądrość, której żaden
jak należy nas naśladować, bo nie wzbuz waszych prześladowców nie będzie mógł
dzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie
się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was
jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy
będą nawet rodzice i bracia, krewni i
w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby
przyjaciele i niektórych z was o śmierć
dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie
przyprawią. I z powodu mojego imienia
żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to,
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos
aby dać wam samych siebie za przykład do
z głowy wam nie spadnie. Przez swoją
naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was,
wytrwałość ocalicie wasze życie».
nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce
pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem,
Oto Słowo Pańskie
że niektórzy wśród was postępują wbrew
porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się
Z okazji III Światowego Dnia Ubogich
rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakaw niedzielę 17 listopada 2019 r.
zujemy i napominamy ich w Panu Jezusie
w Warszawie o godz. 16.00 pod
Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny
Pałacem Kultury i Nauki potrzebujący
chleb jedli.
Oto słowo Boże
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otrzymają ciepły posiłek oraz przygotowane przez wolontariuszy podarunki.
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KOMENTARZ
Zapowiedź zburzenia świątyni, zjawiska,
które poprzedzą to wydarzenie, pojawienie
się
fałszywych
proroków,
wreszcie
prześladowanie uczniów, to główne wątki
dzisiejszej Ewangelii. Chociaż, jak wiemy z
historii, zburzenie świątyni miało miejsce w
stosunkowo nieodległej przyszłości od
zapowiedzi sformułowanej przez Jezusa i
choć wspomniane zjawiska towarzyszą
ludzkości przez cały czas, aż do dziś, to nie
możemy oprzeć się myśli o końcu świata.
Dlaczego odnosimy takie wrażenie?
Zapewne dlatego, że fakt zburzenia świątyni
jednoznacznie wskazuje na koniec pewnej
epoki i może być odczytany jako obraz
ostatecznego końca. Zaś wspomniane
tragedie ukazują nam kruchość naszej
egzystencji.
Jednak najważniejsze są dwa pouczenia
zawarte w dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze:
„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono” i
drugie: „Przez swoją wytrwałość ocalicie
wasze życie”. Wobec zamętu panującego
we współczesnym świecie, który dotyka
każdej sfery naszego życia, są one dla nas
bardzo istotnym drogowskazem.
Ks. dr Waldemar R. Macko
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