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SPOTKANIA ZE SŁOWEM
W tym miesiącu kontynuujemy cykl czytań z Ewangelii świętego
Łukasza. Listopadowe Ewangelie

opisują, iż wytrwałe dążenie do celu

i poświęcenia zostają nagrodzone. Ciągłe starania stawania się lepszym
i pokonywanie przeciwności losu, będą łatwymi problemami jeśli nie
będziemy ustawać w wierze „Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Nawet jeśli drogi po których
stąpamy skrzyżują się i skręcą w złym kierunku, jeśli okażemy skruchę
i przyznamy się do winy zawsze możemy wrócić na dobrą ścieżkę. Każdego
dnia starajmy się stawać coraz lepszymi, a wszelkie problemy rozwiązujmy
z Bożą pomocą, bowiem jak usłyszymy w jednej z Ewangelii „Ja bowiem
dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie
będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić”.

EWANGELIA 3.11.2019
Łk 19, 1–10 Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek,
imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty,
chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam 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». Zszedł 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 kogoś w czymś 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
odszukać i zbawić to, co zginęło».

EWANGELIA 10.11.2019
Łk 20, 27-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak
nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny,

niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”.
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją
drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W
końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie
żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w
powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już
bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi,
będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i
Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa
„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

EWANGELIA 17.11.2019
Łk 21, 5-19 Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi
kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się
dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To
ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie

się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”,
ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo
przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i
zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym
wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do
synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed
królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć
przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u
wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze życie».

EWANGELIA 24.11.2019
Łk 23, 35-43 Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu
szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest
Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili
do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim,
wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i

hebrajskim: «To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł:
«Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież
– sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On
nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do
swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w
raju».
Opracowanie: Marlena Przybylska
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ROK 2020 BĘDZIE ROKIEM OJCA JÓZEFA MARII
BOCHEŃSKIEGO
Senat RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego. W dniu 8 lutego
przyszłego roku przypadnie 25. rocznica śmierci wybitnego
dominikanina-filozofa.
W uchwale senatorowie podkreślili, że o. Józef Maria Bocheński OP
zajmuje wyjątkowe miejsce wśród polskich uczonych, reprezentując
najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.
O. Bocheński urodził się 30 sierpnia 1902 r. w Czuszowie, a zmarł 8
lutego 1995 r. w szwajcarskim

Fryburgu.

Studiował

prawo na

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ekonomię na Uniwersytecie w
Poznaniu, filozofię we Fryburgu, teologię w Rzymie.W 1926 wstąpił do
seminarium, a potem do Zakonu Kaznodziejskiego św. Dominika. W latach
1934–1940 był profesorem logiki w Angelicum w Rzymie. Habilitował się z
logiki w 1938 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1945 r. był profesorem
na Uniwersytecie we Fryburgu, na którym w latach 1964–1966 pełnił urząd
rektora.Walczył podczas wojen w 1920 i 1939 roku. W stopniu
podpułkownika służył jako kapelan w II Korpusie gen. Władysława
Andersa („De virtute militari. Zarys etyki wojskowej”, Kraków 1993). Brał
udział w bitwie o Monte Cassino.
Po wojnie o. Bocheński pozostał na emigracji. Jest znany w świecie
jako zwolennik filozofii analitycznej. Podejmował próby modernizacji
tomizmu za pomocą logiki formalnej („Logika religii”, Warszawa 1990,

„Istota i istnienie Boga”, 1993). Jego prace zostały opublikowane w
ponadmilionowym nakładzie w wielu krajach, co jest bardzo rzadkie w
przypadku filozofów.
Osobną częścią dorobku o. Bocheńskiego są naukowe analizy
marksizmu-leninizmu („Lewica, religia, sowietologia”, Warszawa 1996).
Na Zachodzie był uważany za głównego znawcę filozoficznych problemów
marksizmu. Był także założycielem Instytutu Europy Wschodniej oraz
wydawcą ponad 50 tomów monografii w serii „Sovietica” oraz 35
roczników kwartalnika „Studies in Soviet Thought”.
Bibliografia prac dominikanina obejmuje ponad 100 publikacji
książkowych, z których ponad 20 przetłumaczono na język polski.
“Całe życie bronił prawd wiary, praw logiki oraz wspierał Polaków
walczących o wolność” – podkreślono w przyjętej uchwale.
Senat RP ustanowił zatem rok 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii
Bocheńskiego, aby w 25. rocznicę śmierci “oddać hołd temu wybitnemu
naukowcowi, kapłanowi i patriocie”.
Źródło: ekai.pl

Wszystkim wspierającym materialnie i duchowo prace remontowe
w naszym kościele – składamy serdeczne „Bóg zapłać”!
Msza Święta w ich intencji w każdą 2 niedzielę miesiąca.

W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, Msze św. o
godz. 7:30, 9:00, 11:00, 12:30 i o godz. 17:00 – MSZA ŚW.
OKTAWALNA.

Różaniec

za

zmarłych

z

wypominkami

oktawalnymi o godz. 16:00. Przypominamy, że w Uroczystość
Wszystkich Świętych mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św.
We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny (2 listopada) Msze św. o godz. 8:00 – za wszystkich
wiernych zmarłych

parafian, a o

godz. 17:00 różaniec z

wypominkami oktawalnymi, po nim o godz. 18:00 – Msza św.
oktawalna.
Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać odpust zupełny
za pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła i odmówienie tam
modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga, Chwała
Ojcu… na intencję jaką naznaczył Ojciec Święty. Konieczny jest stan
łaski uświęcającej (wcześniejsza spowiedź oraz przyjęta w tym dniu
Komunia św.) Odpust taki można ofiarować za zmarłą osobę. Można
to uczynić po każdej przyjętej Komunii św. w dniach 1 – 8 listopada.

Msza św. w intencji Ojczyzny, w rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości, 11 listopada o godz. 18:00.

