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Niedziela XXXIII w ciągu roku
Przypowieść o talentach
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
"Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi
i przekazał im swój majątek.
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden,
każdemu według jego zdolności, i odjechał.
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo
i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa.
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię,
ukrył pieniądze swego pana.(…)
Ewangelia * Mt 25, 14-18



Dzień Pański przyjdzie...
Zbliżający się koniec roku liturgicznego i kalendarzowego skłania nas do myślenia... o przyszłości. Jednym z najtrudniejszych artykułów wiary i znaków historii zbawienia jest Dzień Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa i związany z nim Sąd Boży nad światem i każdym człowiekiem. Święty Paweł ostrzega nas, że „Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy”, a więc
niespodziewanie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Dlatego trzeba nam w liturgii Kościoła
umieć odszukiwać takie teksty modlitwy, które uczą nas właściwej perspektywy wiary. Oto przykłady: „Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy,
pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków”; „Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od
Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie”. Z kolei czytana dzisiaj Jezusowa
przypowieść o talentach, poucza nas, jak mamy przeżywać próby wiary, kiedy po ludzku biorąc
Pan Bóg „spóźnia się” ze swoją ingerencją i swoimi wyrokami. Postawa uczniów Jezusa, którzy
dzięki Niemu są „synami światłości i synami dnia” ma się objawiać nie tyle w nadzwyczajności
i czekaniu na cud, co w normalności codziennych obowiązków wobec Boga i drugiego człowieka. Bardzo trafnie określa to łacińskie przysłowie: Quidquid agis prudenter agas et respice
finem (Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca). Albowiem ów koniec, który rozpocznie
się wraz z Powtórnym Przyjściem Chrystusa, w dużej mierze zależy od naszej codzienności,
osobistych zmagań i wyborów, których już nie da się wymazać i powtórzyć... Jak nam wszystkim i każdemu potrzeba normalności, i to nie tylko w układach politycznych czy gospodarczych,
ale przede wszystkim – w sercu i mowie każdego z nas.

Uczciwość i rzetelność w pracy dla wspólnego dobra, odpowiedzialne myślenie
o przyszłości połączone z poszanowaniem ludzi starszych, sprawiedliwość i miłość
społeczna – nie mogą być „stanami” od czasu do czasu, ale winny stać się codzienną
rzeczywistością... Dopiero wtedy nasze chrześcijaństwo – czyli osobista więź z Chrystusem – nie będzie tylko „wystrojem świątecznym”, ale będzie – jak pisał Roman
Brandstaetter „chrześcijaństwem chwil powszednich, z których składa się, wieczność...”
Wówczas również lepiej będziemy rozumieli prawdę słów Chrystusa wypowiedzianych w Mateuszowej wizji Sądu Ostatecznego: „Zaprawdę powiadam wam, wszystko,
co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili... I wszystko,
czego nie uczyniliście... Mnieście nie uczynili” (25,40–45). Widzimy więc oczyma wiary,
że obecność i sąd Boży nad światem dokonuje się nie tyle w mocy nadzwyczajnych
i zatrważających znaków: trzęsień ziemi, zarazy, głodu, wojen czy przewrotów, ale również w prostocie codziennych spraw człowieka, które przychodzi mu przeżywać. Przez
te zwyczajne sprawy dojrzewamy do tych najtrudniejszych spotkań życia ludzkiego, dla
których progiem jest śmierć...
Świadomość „ostatecznych spraw człowieka”, na które składają się: śmierć, sprawiedliwy sąd Boży, wspólnota życia z Bogiem w niebie lub wiekuiste oddalenie się od
Boga w piekle – winna być dla nas inspiracją i motywem dobrego życia. Wówczas bowiem, kiedy „przyjdzie Dzień Pański” nie będzie on dla nas rodzajem „publicznego
śledztwa w zaświatach”, lecz osobistym i radosnym spotkaniem z Bogiem. Powinno nas
to napełniać radością, że Chrystus obiecuje nam nie tylko „zbawienie duszy”, ale całego
człowieka, z wszelkim dobrem, które w tym życiu wybrał, ukształtował i do „którego
przyłożył swoją rękę”. Pamiętajmy więc na słowa zapisane na jednej z bram cmentarnych w parafii Szewna koło Ostrowca Świętokrzyskiego, słowa, które niech nie odbierają nam radości życia, lecz niech pobudzają do większej odpowiedzialności: „Bóg widzi,
czas ucieka, śmierć blisko, wieczność czeka...”.


ks. Wacław Depo

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża
się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa,
zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia –
Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła i – jak to mówimy w każdym Credo
mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda wiary znana już pierwszym chrześcijanom, a którzy bardzo się nią przejmując, kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym tropem, pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że Pismo Święte
jednoznacznie stwierdza, iż data Pańskiego przyjścia jest nieznana i tak musi pozostać.
2. We wtorek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi
Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała
w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wscho-



dzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając
tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu
i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej
pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.
3. Rozpoczyna się ostatnia dekada listopada. W tych dniach codziennie o godz. 1700 modlimy
się za naszych bliskich zmarłych podczas tak zwanych wypominków. Tym bardziej zachęcam
do licznego udziału w tej modlitwie naszej wspólnoty parafialnej, która jednocześnie włącza nas
w modlitwę całej wspólnoty Kościoła pielgrzymującego, pragnącej wspomóc naszych braci
należących już do Kościoła oczyszczającego się. Oni sami sobie nie mogą już pomóc, za to za
naszą modlitewną pamięć mogą odwdzięczyć się swoim wstawiennictwem przed tronem Bożym.
4. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość
Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI
w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie
Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek. O przewodniczenie prosimy grupę IV.
O godzinie 1500 Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Okazja do spowiedzi świętej
od godziny 1600-1700.
6. O posprzątanie kościoła prosimy w piątek po wieczornej Mszy świętej parafian z Bekasewa,
Rogalewa i Będomina. Składamy serdeczne: Bóg zapłać parafianom z Białej Góry i Piątkowa.
7. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą „specjalną” przeznaczoną na prace remontowokonserwatorskie w naszej świątyni. Polecamy ją naszemu wspólnemu zatroskaniu.

Intencje Mszy Świętej

niedziela
19.11.2017

Wdzydze 1300
poniedziałek
20.11.2017
wtorek
21.11.2017

w poniedziałek, 20 listopada, św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden
z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski;
miał niezwykły dar jednania grzeszników z Panem Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary (wspomnienie obowiązkowe);
w środę, 22 listopada, św. Cecylia (†III wiek), mieszkanka Rzymu, ślubowała dziewictwo
z miłości ku Chrystusowi i poniosła śmierć za wiarę. W V wieku wzniesiono w Rzymie bazylikę ku jej czci. Św. Cecylia jest patronką muzyki kościelnej. chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych (wspomnienie obowiązkowe);
w piątek, 24 listopada, św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862. Praca misjonarzy katolickich na ziemiach dzisiejszego Wietnamu rozpoczęła się w XVI wieku. W następnych
wiekach wielokrotnie wybuchały okrutne prześladowania, w czasie których ponieśli śmierć
za wiarę misjonarze przybyli z Europy i liczni Wietnamczycy. (wspomnienie obowiązkowe).

720
1700
720
1700

+Marian Niesiołowski – w 3 rocznicę śmierci
Msza święta w intencji parafian, dobrodziejów i gości
+ Rodzice z obu stron i rodzeństwo
W podzięce za łaskę wiary i z prośbą o opiekę Bożą na dalsze
lata życia dla Gizeli i Krystyny
+ Bolesława i Bernard Cieśnikowie
+ Z rodziny Konkolewskich i Liberów
+ Rodzice: Helena i Stanisław – w rocznicę śmierci
+ Cecylia, Alfons Jażdżewscy, Regina, Henryk,
Mirosław i bracia
+ Weronika i Józef Schiefelbein oraz Dorota

720
1700

+ Klemens Labuda oraz Krystyna i Jerzy Jażdżewscy
Intencja Róży p. Ireny Kozłowskiej z Bekasewa. o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin
oraz dar nieba dla zmarłych
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

czwartek
23.11.2017

720
1500
1600 – 1700
1700

+ Marianna Firmowska, Alojzy, Benedykt, Andrzej i Łukasz
Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej
+ Marek Kamrowski – w 4 rocznicę śmierci

piątek
24.11.2017

720
1700

+ Władysław Bławat
+ Leon i Lucyna Narloch oraz Eugenia

sobota
25.11.2017

720/a
720/b
1700

+ Rodzice: Stefan i Janina Noskowie oraz bracia
+ Mirosława Podsiadły – intencja z pogrzebu
Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Natalii Muchowskiej
– z prośbą o dalsze łaski

800
1000

+ Marek Kamrowski
W intencji p Bernadety Narloch – w 30 rocznicę sprawowania
funkcji zelatorki Róży
+ Cecylia i Augustyn Bielińscy oraz pokrewni z obu stron
+ Urszula i Henryk Dobkowie oraz dziadkowie z obu stron
+ Anna i Leon Słomińscy oraz Hilary

środa
22.11.2017



W tym tygodniu patronują nam:

800
1000
1130
1600

niedziela
26.11.2017

1130
1600
Wdzydze 1300

ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja
Sanktuarium Kalwaryjskie
83-441 Wiele ul. Derdowskiego 1
www.kalwariawielewska.pl
e-mail: parafiawiele@gmail.com
Formatowanie i druk, msk

