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sierdzia św. Wincentego a Paulo, które niesie pomoc ubogim i potrzebują‐
cym. Zapraszamy do włączenia się w działalność naszej parafialnej wspól‐
noty;
spotkania
tego
Stowarzyszenia odbywają się
w pierwsze poniedziałki mie‐
siąca o godz. 16.30. Chętni do
niesienia pomocy potrzebują‐
cym mogą zawsze zgłaszać
się do s. Anny Sobczyk.
Stowarzyszenie
Miło‐
sierdzia
św.
Wincentego
a Paulo, które ma zasięg
ogólnoświatowy – AIC –
(w Polsce prezesem jest p.
Irena Mitura), prowadzi Dom
dla Samotnych Matek w Ża‐
ganiu. Budynek po opuszcze‐
niu
przez
żołnierzy
radzieckich zakupiono od
gminy Żagań. Po zaadapto‐
waniu go, od 1992 roku za‐
mieszkały w nim kobiety
z dziećmi nie mogące liczyć
na pomoc rodziny, doświad‐
czające przemocy, które w sy‐
tuacjach kryzysowych są
przywożone przez policję. Od
początku działalności pla‐
cówki do końca 2018 roku,
czyli przez 26 lat schronienie
w tym wincentyńskim ośrod‐
ku znalazło 490 kobiet i 680 dzieci. Po tylu latach użytkowania budynek
Samotnej Matki wymaga generalnego remontu, ponieważ jest złym stanie.
Jeśli nie uda się go przeprowadzić, budynek nie będzie mógł dalej pełnić tak
bardzo potrzebnej funkcji. W związku z tym Stowarzyszenie Miłosierdzia
zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe koniecznego remontu. Ofiary na
ten cel będą zbierane w naszej Bazylice w niedzielę 17 listopada w Świato‐
wy Dzień Ubogich.
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Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 21,5-19)
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamie‐
niami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzy‐
cie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go:
Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?.
Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz nadszedł czas.
Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewro‐
tach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił
do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Będą 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 do królów i namiestników. Bę‐
dzie 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 się mógł oprzeć
ani się 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 zgi‐
nie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Zbliżamy się do końca roku kościelnego i przyszła niedziela, kończąca
rok liturgiczny będzie uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Dzisiejsza Ewangelia jest fragmentem mowy Pana Jezusa o zburzeniu Je‐
rozolimy i powtórnym w pełni mocy i chwały – przyjściu Pana na końcu cza‐
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)

niedziela, 17 listopada 2019

XXXIII Niedziela zwykła

sów. Zburzeniu Jerozolimy, zniszczeniu wspaniałej Świątyni Jerozolimskiej
oraz nadejściu końca świata będą towarzyszyły przerażające zjawiska, tak‐
że wojny i prześladowania wyznawców Chrystusa, ale wobec tych strasz‐
nych okoliczności Chrystus wzywa do ufności w Jego moc, która będzie
dana Jego uczniom. Obiecując Swoją opiekę poucza, że ocalenie przyniesie
nam wytrwałość wobec prześladowań i przeciwności. Jezusowe wołanie: „nie
trwóżcie się” – to skierowana do nas zachęta, która jest zawsze aktualna, bo
wierzymy przecież w Zmartwychwstałego, Zwycięskiego Pana. W tym
ewangelicznym, eschatologicznym przesłaniu jest też zawarta ważna prze‐
stroga Zbawiciela: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono” (Łk 21,8). W ob‐
liczu wielkich klęsk żywiołowych i innych poruszających wydarzeń, mogą
pojawić się samozwańcy, którzy wykorzystując popłoch i niepokój będą
chcieli podawać się za Mesjasza. Uczeń Chrystusa nie może być kimś łatwo‐
wiernym, ale uważnym i właściwie rozeznającym dzięki światłu wiary oraz
darom Ducha Świętego. To Słowo Boże, które przynosi nam Ewangelia tej
niedzieli jest zawsze żywe i dotyczy wszystkich wymiarów czasu oraz każ‐
dego człowieka. Pomocą w jego rozważaniu niech będzie i to, co znajdujemy
w Liście do Hebrajczyków: „Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także
na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13,8n.).
Przepowiednia Pana Jezusa dotycząca zburzenia Jerozolimy i zniszcze‐
nia Świątyni Jerozolimskiej wypełniła się w roku 70., kiedy to wojska rzym‐
skie pod wodzą Tytusa zdobyły Miasto Święte niszcząc je, a poprzedzające
zdobycie Jerozolimy straszliwe oblężenie pochłonęło setki tysięcy ofiar. Boża
pedagogika nigdy nie ma na celu straszenia kogokolwiek, ale jesteśmy
przez Chrystusa we‐
zwani, by zawsze być
gotowym na spotkanie
z Panem, do uwagi i do
właściwego rozeznawa‐
nia w naszym życiu
chrześcijańskim, by by‐
ło ono zgodne z Bożymi
oczekiwaniami – tzn.
zgodne z Bożymi przy‐
kazaniami i nauką
ewangeliczną naszego
Pana! To, z czym spo‐
tykamy się w dzisiej‐
szym świecie wskazuje
na szczególną aktual‐
ność ostrzeżenia by: „nie dać uwieść się różnym i obcym naukom”.

III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, papież Fran‐
ciszek postanowił, aby w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Chry‐
stusa Króla Wszechświata, był obchodzony Światowy Dzień Ubogich; po raz
pierwszy było to w 2017 roku. Ta papieska inicjatywa ma na celu wyraź‐
niejsze wyciągnięcie przez Kościół ręki do ubogich, słabych i tych, których
godność została podeptana, a także wsparcie pracy wolontariuszy. Papież
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Franciszek „promuje spotkanie z ubogimi jako styl życia ludzi wierzących”.
Na tegoroczny III Światowy Dzień Ubogich, podobnie jak na poprzed‐
nie, papież Franciszek skierował do całego Kościoła okolicznościowe Orę‐
dzie. W tym bardzo poruszającym tekście czytamy m.in.:
• „Ubogim, którzy często są traktowani jako pasożyty społeczne, nie
przebacza się nawet ich biedy (...) są postrzegani jako niebezpieczni albo
bezużyteczni tylko dlatego, że są biedni...”.
• „Jezus, stojąc przed niezliczoną rzeszą potrzebujących, nie bał się
utożsamić z każdym z nich: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Odrzucenie tego utoż‐
samienia się jest równoznaczne z fałszowaniem Ewangelii i rozwadnianiem
Objawienia...”.
• „Będąc blisko ubogich, Kościół odkrywa, że jest powołany do działa‐
nia, aby nikt nie czuł się obcy lub wykluczony, ponieważ idzie ze wszystkimi
drogą zbawienia. Sytuacja biednych zobowiązuje do tego, by nie odsuwać się
od Ciała Pana, który w nich cierpi. Jesteśmy wezwani, ażeby raczej dotykać
Jego Ciała, aby angażować się bezpośrednio w służbę, która jest autentycz‐
ną ewangelizacją…”.
• „Opcja na rzecz ostatnich, tych, których społeczeństwo odrzuca jest
priorytetowym wyborem, do którego są wezwani uczniowie Chrystusa, aby
nie zdradzić wiarygodności Kościoła i dać konkretną nadzieję osobom bez‐
bronnym...”.
• „Biedni potrzebują naszych rąk, aby ich podniosły, naszych serc, aby
czuli na nowo ciepło uczuć, naszej obecności, aby przezwyciężyli samotność.
Potrzebują po prostu miłości...”.
• „Ubodzy to osoby, którym należy wyjść na spotkanie...”.
Patronem dzieł miłosierdzia w Kościele katolickim jest św. Wincenty
a Paulo (1581-1660). Dla wspomagania ubogich i chorych założył stowarzy‐
szenia charytatywne oraz wraz z Ludwiką de Marillac Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia. W trosce o zbawienie ubogich założył Zgromadzenie Księży
Misjonarzy.
W naszej parafii Świętego Krzyża funkcjonuje Stowarzyszenie Miło‐
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

