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Niedziela XXXI w ciągu roku
Strzeżcie się pychy i obłudy
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą,
lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. (…)
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".
Ewangelia * Mt 23,1-12

Wywyższony
„Kto się poniża, będzie wywyższony" — powiedział Jezus.
Dzisiaj słowo „poniżony" w naszym języku ma znaczenie negatywne. Świadczą o tym
wszystkie słowniki języka polskiego. Za poniżonego uważamy tego, kto myśli, że jest pokrzywdzony. Poniżyć, uniżyć — to pomniejszyć wartość.
Słowo „poniżyć się" w dawnym języku polskim miało inne znaczenie. „Góra się poniżyła
przed Panem" — głosi bardzo stara polska pieśń ludowa ze zbioru pieśni wydanych przez Rogera w 1893 roku.
Poniżyć się przed Bogiem miało znaczyć: nie wymagać dla siebie za wiele, usuwać się na
dalsze miejsce, uświadomić sobie własną małość wobec wielkości Boga.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s.76.

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta moje siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki,
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu teraz i na wieki.
Psalm responsoryjny * Ps 131, 1-3

Listopad. Wszystko wokół przypomina nam prawdę o przemijaniu: Dzień Zaduszny, kończący się rok kalendarzowy, mijające drugie tysiąclecie, puste pola, szarość, coraz krótsze i chłodniejsze dni. Patrząc na groby naszych zmarłych, bardziej wspominamy, niż budzimy w sobie
nadzieję na powtórne spotkanie. A przecież to drugie ma być źródłem naszej radości i pokoju.
W tej refleksji nad przemijającym życiem bardzo prawdziwy i bardzo potrzebny jest nam stan
wewnętrzny, w jakim trwa natchniony psalmista, autor psalmu 131 śpiewanego w kościołach
w dzisiejszą 31 Niedzielę zwykłą. Prawdopodobnie każdy z nas miał kiedyś problem z zapamiętaniem refrenu psalmu responsoryjnego. Rzadko pamiętamy treść śpiewanego psalmu. Niezbyt
często słyszymy również homilie na temat psalmów. Psalm responsoryjny jest zazwyczaj tak
dobrany, że stanowi pomost pomiędzy poszczególnymi czytaniami liturgicznymi. Może więc
warto częściej zatrzymywać się nad tą częścią czytań?

Psalm 131 jest jakby głębokim westchnieniem, westchnieniem skierowanym od Boga,
Ileż takich westchnień kieruje pobożny człowiek każdego dnia! Ale przecież nie tylko człowiek
pobożny! Okrzyk „Mój Boże” wyrywa się z ust nawet tych, którzy Boga lekceważą czy twierdzą, że w Niego nie wierzą!
„Strzeż duszy mojej w Twym pokoju”. Pokój. Pokój w nas i pokój wokół nas. A zwłaszcza
Boży pokój. Czy to nie „naturalne środowisko” człowieka? Czyżby to nie ten stan, za którym
każdy tęskni? Stan, którego najbardziej potrzebuje chrześcijanin, by móc żyć, pracować,
modlić się?
„Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy”. Pokora, To „naturalne
środowisko” Boga mieszkającego w człowieku. Te wersy psalmu są zapowiedzią przesłania
Ewangelii: „Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony”. Nie chodzi o fałszywą pokorę, jakiś kompleks niższości, przekreślanie własnych zasług i dokonań. Prawdziwa pokora to nie upokarzanie się
mogące prowadzić do pesymizmu czy nawet rozpaczy, lecz postawa człowieka stojącego
przed Bogiem i Jego łaską, człowieka, który sam z siebie nie może uczynić nic wielkiego, ale
z pomocą Stwórcy może dojść aż do udziału w Jego wewnętrznym życiu, czyli w życiu Trójcy
Świętej; do tego „wywyższenia”, które częściowo przeżywane już tutaj, na ziemi, w pełni
dokona się w wieczności.
„Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta moje siły”. Umiarkowanie. Nie tylko w
używaniu dóbr doczesnych, ale również w podejściu do życia, także w sprawach duchowych.
A więc nie wymagaj od siebie tego, co niemożliwe z powodu fizycznych czy intelektualnych
ograniczeń. A w życiu duchowym – rzeczy wielkich spodziewaj się tylko od Boga. Tylko On
może dać ci potrzebną moc. Wypełnianie woli Bożej na pewno „nie przerasta twoich sił”.
„Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche
dziecko jest we mnie moja dusza”. Zaakceptowanie „pomysłu” Boga dla mojego życia i wierne realizowanie go budzi pokój serca... Dusza jest spokojna i cicha, bo czyni to, co stanowi
jej najgłębsze powołanie. Przypomina dziecko przytulone do matki.
„Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki”. Zaufanie. Moja nadzieja zawieść nie może. Nadzieja złożona tylko w Bogu pociąga za sobą bezgraniczną ufność. „Nikogo też na
ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, ten w niebie”.
Ojcze, mój Boże, Panie! Strzeż duszy mojej w Twym pokoju. Amen.


ks. Tadeusz Czakański

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” –
communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu
i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych.
Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły
z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi
nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie

i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi
grzechy świata.
2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne
nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy
w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet
lekkiego. Codziennie przed Mszą św. o godz. 1700 modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które można jeszcze składać w kancelarii parafialnej.
3. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto
podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa
„rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało
się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła
na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów
Miasta i Świata”.
4. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj,
chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się
naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać
o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach
nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 800 i 1000. Msza święta o godzinie 1000 sprawowana będzie w intencji
naszej Ojczyzny oraz o ducha jedności wśród wszystkich Polaków.
5. Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
6. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą „specjalną” – przeznaczoną na inwestycje remontowo-konserwatorskie w naszej świątyni. Polecamy ją naszemu wspólnemu zatroskaniu.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek - o przewodniczenie prosimy grupę II.
O godzinie 1500 Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Okazja do spowiedzi świętej
od godziny 1600-1700.
8. O posprzątanie kościoła prosimy w piątek po wieczornej Mszy świętej parafian z Wiela,
z ulicy Wicka Rogali po stronie prawej: tj. od p. Ollerowej, oraz z ulicy Polnej i Widokowej.
Składamy serdeczne: Bóg zapłać parafianom z Wiela, z ulicy Wicka Rogali po stronie lewej.



Intencje Mszy Świętej
niedziela
05.11.2017

poniedziałek
06.11.2017
wtorek
07.11.2017

800
1000
1130
1600
Wdzydze 1300
720

+ Regina Trawicka – w 10 rocznicę śmierci
Msza zbiorowa za zmarłych
+ Rodzice: Bogumiła i Jan Leszczyńscy
+ Leonard Wróblewski – w dniu urodzin
+ Tadeusz Miloch – w dniu urodzin

1700

+ Sąsiedzi: Marianna i Stanisław Lizakowscy oraz
Alojzy i Benedykt Jezierscy
+ Helena, Feliks oraz z rodziny Stolc, Łosińskich i Wardynów

720
1700

+ Helena i Stefan Trawiccy oraz Regina i Henryk
+ Józef i Stanisław Durajewscy

800
1700/a
środa
08.11.2017
1700/b

+ Genowefa Konkolewska – w 1 rocznicę śmierci
Intencja Róży p. Bernadety Narloch z Wdzydz Tuch. o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin
oraz dar nieba dla zmarłych
+ Bolesława Cieśnik
+ Agnieszka Kiżewska
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

czwartek
09.11.2017

720
1500
1600 – 1700
1700

piątek
10.11.2017

720
1700

+ Witold Synak i rodzice z obu stron
+ Genowefa, Józef, Jerzy i Jan Sikorscy

800
1000

+ Stefan, Julianna, Anna, Jan i Grzegorz
W intencji Ojczyzny i o ducha jedności wśród wszystkich
Polaków

sobota
11.11.2017

800
niedziela
12.11.2017

1000
1130
1600
Wdzydze 1300

+ Aniela i Feliks Miszke
Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej
+ Jan i Bronisława Narlochowie

Dziękczynna w 80 rocznicę urodzin p. Leokadii Lorek – z prośbą o dalsze łaski
Msza święta w intencji parafian, dobrodziejów i gości
+ Wanda Miszke i zmarli z obu stron
+ Władysława Kroplewska, Julian i Józef
+ Edmund Drążek – w 20 rocznicę śmierci

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
Wójt Gminy Karsin zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w I Gminnym Otwartym
Rajdzie i Biegu Niepodległości na trasie Wiele – Karsin w sobotę, 11 listopada br.
Rajd Rowerowy rozpocznie się o godzinie 1300, a bieg połączony z marszem nordic walking
rozpocznie się o godzinie 1315 ze startu we Wielu przy ulicy ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Wszyscy uczestnicy w wieku od 11 lat wzwyż otrzymają pamiątkową koszulkę oraz poczęstunek
w Domu Kultury w Karsinie.

ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc
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