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w czyśćcu cierpiącym ze szczególną duchową pomocą ofiarując za nie odpu‐
sty. Przypomnijmy, że odpust jest to darowanie przez Kościół kary docze‐
snej za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty. Dla uzyskania
odpustu zupełnego trzeba być w stanie łaski uświęcającej, wypełnić warun‐
ki nakazane przez Kościół i wyzbyć się wszelkiego przywiązania do grzechu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W liturgii tygodnia: w poniedziałek – święto św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza. Nabożeństwo nowennowe ku czci św. Judy Tadeusza
w poniedziałek i we wtorek o godz. 17.30; w sobotę, 2 listopada – wspo‐
mnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny.
2. W piątek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą
odprawiane według porządku niedzielnego z wyjątkiem Mszy św. odpra‐
wianych w dolnym kościele. Na godz. 18.00 zapraszamy na Nieszpory
połączone z procesją w intencji zmarłych. Msze św. w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach zostaną odprawione: w czwartek 1 listopada
o godz. 19.00, w piątek 2 listopada o godz. 9.00 i 18.00 oraz 8 listopada na
zakończenie oktawy o godz. 18.00.
3. Przypomina my, że w dniach od 1 do 8 listopada każdego dnia można
uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami, tzn.:
stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w inten‐
cjach Ojca Świętego, nawiedzenie cmentarza lub kościoła oraz wyzbycie
się przywiązania do grzechu.
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach modlić się będziemy także przez
cały listopad podczas nabożeństw o godz. 17.30, z wyjątkiem wtorków,
a w niedziele o godz. 18.00. Wypominki przyjmuje siostra w zakrystii:
w niedziele – po każdej Mszy św., w tygodniu od wtorku do soboty
w godz. od 8.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00.
5. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W sobotę zapra‐
szamy czcicieli Matki Bożej na Mszę św. oraz nabożeństwo wynagradza‐
jące do Niepokalanego Serca NMP o godz. 11.00.
6. W poniedziałek, 28 października br., w archikatedrze św. Jana Chrzcicie‐
la na Starym Mieście, o godz. 19.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza
św. z okazji setnej rocznicy sakry biskupiej Achillesa Rattiego – pierw‐
szego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce, późniejszego papieża
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Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 18,9-14)
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi,
a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się
modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się
modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawie‐
dliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygo‐
dniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka
i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże,
miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie po‐
niżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Jak bardzo różne są postawy tych dwóch ludzi modlących się w świąty‐
ni, o których mówi w tej przypowieści Pan Jezus! Faryzeusz zadowolony
z siebie, porównujący się z innymi – według niego gorszymi – i surowo ich
osądzający. Ten jego niemiłosierny osąd dotyczy też celnika, który pojawił
się świątyni. Tu dodajmy, że w czasach Pana Jezusa celnicy byli urzędnika‐
mi pobierającymi cło z ramienia okupacyjnych władz rzymskich. Często do‐
puszczali się nadużyć zawyżając stawki celne, co ściągało na nich nienawiść
ludu. Faryzeusze utożsamiali celników z grzesznikami i piętnowali wszelkie
kontakty z nimi. Faryzeusz z Jezusowej przypowieści uważa, że wobec Boga
usprawiedliwia go to, co czyni dobrego, bo też posty, które praktykował
i ofiarowana dziesięcina były same w sobie czymś dobrym, ale nie to uspra‐
wiedliwia człowieka przed Bogiem, który jedynie jest dawcą zbawienia. Zu‐
pełnie odmienną postawę prezentuje celnik. Staje przed Bogiem w pokorze
– to znaczy ze świadomością swojej grzeczności. Jego prośba o litość jest za‐
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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razem wyznaniem, że to Bóg zbawia człowieka i tylko On może przebaczyć
grzechy. Dla bezpośrednich słuchaczy Pana Jezusa musiało być dużym za‐
skoczeniem to, co usłyszeli jako pouczenie wypływające z opowiedzianej
przypowieści: oto usprawiedliwienie przed Bogiem przynosi pokorna posta‐
wa celnika. Jej zewnętrznym wyrazem było to, że „stanął z daleka” i „bił się
w piersi”, i jego błaganie o zmiłowanie. Bóg patrzy na serce człowieka: opie‐
ra się pysznym, a pokornym udziela łaski (por. 1P 5,5; Jk 4,6). Jak wyraź‐
nie zaznaczył Ewangelista: Pan Jezus opowiedział tę przypowieść mając na
uwadze ludzi zadufanych w sobie, uważających się za sprawiedliwych i gar‐
dzących innymi. Takim, niestety człowiekiem okazał się faryzeusz, a prze‐
cież powinien dobrze znać Boże pouczenie przekazane już przez proroka
Micheasza: „Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od
ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokor‐
nego obcowania z Bogiem twoim?” (Mi 6,8).
Pokory nigdy dosyć i stając w prawdzie przed Najświętszym Bogiem,
niech ufna prośba celnika o Boże zmiłowanie stanie się i naszą modlitwą!
Z wdzięcznością przyjmijmy wezwanie Zbawiciela: „(...) uczcie się ode mnie,
bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa‐
szych” (Mt 11,29). Warte uwagi jest potoczne powiedzenie: „pycha z nieba
spycha”, a także pouczenie papieża Benedykta XVI: „Pokora polega na zna‐
jomości swojego miejsca w społeczeństwie, ale też w planach Bożych (...)
Praktykowanie pokory niech nas zbliża do ludzi i do Boga”.
28 października – święto Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
Szymon – jest to imię biblijne po‐
chodzenia hebrajskiego, występujące
w dwóch formach Symeon i Szymon,
i to imię znaczy tyle, co „Bóg wysłu‐
chał”. To imię nosił jeden z Dwunastu
Apostołów. Szymon Apostoł urodził się
w Kanie Galilejskiej i miał przydomek
Gorliwy. Tradycyjnie czci się go wraz
ze św. Judą Tadeuszem.
Juda – to także imię pochodzące
z hebrajskiego Jehuda – „godny czci”.
W późniejszych czasach imię Juda sta‐
ło się nazwą pospolitą i znaczyło tyle
co Żyd. Sami Ewangeliści zatroszczyli
się o to, aby Judę zdrajcę, który też
należał do grona Dwunastu odróżnić
wyraźnie od wiernego do końca Judy
Apostoła i dodali mu imię Tadeusz
(hebr. – mężny). W wielu krajach to
właśnie drugie imię Apostoła stało się
imieniem używanym, albo też w nabo‐
żeństwie do tego świętego zachowano
obydwa imiona. Św. Juda Tadeusz
przypieczętował śmiercią męczeńską

XXX Niedziela zwykła

niedziela, 27 października 2019

głoszenie Chrystusowej Ewangelii podobnie jak św. Szymon.
Św. Juda Tadeusz jest czczony jako orędownik w sprawach po ludzku
beznadziejnych. W naszej Bazylice Świętego Krzyża znajduje się łaskami
słynący wizerunek św. Judy Tadeusza. Został on namalowany w 1938 r.
przez Pię Górską (malarka, pisarka, †1974 r.). O żywym kulcie tego Święte‐
go Apostoła w naszej Bazylice świadczą m.in. liczne tabliczki wotywne
umieszczone przy ołtarzu, na którym znajduje się jego wizerunek.
1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych;
2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Podejmijmy starania, by te szczególne dni przeżyć religijnie, w duchu
wiary, by nie było to smętne wspomnienie zmarłych, pozbawione nadziei
chrześcijańskiej. Liturgia uroczystości Wszystkich Świętych zaprasza nas
do uczestniczenia w radości świętych w niebie. W wielkiej liczbie świętych
znajdujemy nie tylko tych uznanych oficjalnie, lecz również ochrzczonych ze
wszystkich epok i narodów, którzy starali się wypełniać wolę Bożą z miło‐
ścią i wiernością. Papież Benedykt XVI: „Przykład świętych jest dla nas źró‐
dłem odwagi i zachętą, byśmy szli tymi samymi śladami, doświadczyli
radości, której doświadcza każda osoba ufająca Bogu, ponieważ jedyną
prawdziwą przyczyną smutku i nieszczęścia człowieka jest życie dalekie od
Niego”.
Swój głęboki sens ma fakt, że po uroczystości Wszystkich Świętych ob‐
chodzimy w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Wiąże się
to z jedną z prawd naszej wiary, którą wyznajemy w „Credo”: „świętych ob‐
cowanie” („Komunia świętych”) – jest to duchowa łączność wiernych na zie‐
mi (Kościół pielgrzymujący), dusz w czyśćcu (Kościół cierpiący) i świętych
w niebie (Kościół triumfujący). W mistycznym Ciele Chrystusa dusze wier‐
nych spotykają się, przekraczając barierę śmierci, modlą się jedne za dru‐
gie, urzeczywistniając w miłości wewnętrzną wymianę darów. Prosimy
świętych w niebie, aby się za nami wstawiali u Boga. Święci (tzn. zbawieni)
modlą się za ludzi na ziemi i za dusze w czyśćcu cierpiące. Możemy poma‐
gać duszom cierpiącym w czyśćcu (bo one same już dla siebie nic nie mogą
zrobić) przez modlitwę, dobre uczynki, a szczególnie przez ofiarę Mszy świę‐
tej. Dusze w czyśćcu za tę naszą pomoc odwdzięczają się nam przez modli‐
twę. W dniach oktawy modlitwy za zmarłych możemy przychodzić duszom
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

