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Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na III Świa-
towy Dzień Ubogich napisał, że chrześcijanie 
są wezwani do zaangażowania na rzecz ubo-
gich, aby „nie zdradzić wiarygodności Kościoła 
i dać skuteczną nadzieję osobom bezbron-
nym”. Nie dziwi nas już papież w tym ciągłym 
podkreślaniu opcji na rzecz ubogich, ale też 
mamy świadomość, że piękne karty dziejów 
Kościoła zapisywali właśnie ludzie o takiej 
wrażliwości. Wystarczy choćby przejrzeć ka-
lendarz liturgiczny mijających dni: św. Marcin 
z Tours, bł. Maria Luiza Merkert, św. Elżbieta 
Węgierska – ich życie na przestrzeni wieków 
miało niezmienny charyzmat: w drugim czło-
wieku, zwłaszcza najbardziej bezradnym i po-
niżonym, wiedzieć Jezusa. Warto wgłębić się 
więc w przesłanie papieża na dziś, który pisze: 
„«Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawie-
dzie». Te słowa Psalmu są niesamowicie aktu-
alne i wyrażają głęboką prawdę, którą wiara 

wpisuje w serce najbiedniejszych: da 
się odnowić nadzieję straconą w obli-
czu niesprawiedliwości, cierpień i nie-
pewności życia. Psalmista opisuje 
warunki, w jakich żyje biedak oraz aro-
gancję tego, kto go uciska. Autor na-
tchniony przyzywa sądu Bożego, aby 
przywrócona została sprawiedliwość 
oraz przezwyciężona nieprawość. Wy-
daje się, iż w jego słowach powraca py-
tanie, które zadawane jest nieustannie: 
jak Bóg może tolerować taką nierów-
ność? Dlaczego pozwala, aby ten, kto 
uciska, miał szczęśliwe życie, gdy tym-
czasem to jego zachowanie powinno 
zostać potępione właśnie ze względu 
na cierpienia biednego? W czasie, gdy 
powstawał niniejszy Psalm, ludzie mieli 
do czynienia z wielkim rozwojem eko-
nomicznym, który, jak to często bywa, 
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doprowadził do wielu nierówności spo-
łecznych. Nierówność ta spowodowała po-
wstanie licznej grupy potrzebujących, któ-
rych warunki życia zdawały się być jeszcze 
bardziej dramatyczne, gdy porównujemy 
je z bogactwem osiągniętym przez nie-
wielu uprzywilejowanych. […] Był to czas, 
w którym ludzie aroganccy i nieposiada-
jący żadnego poczucia Boga polowali na 
biednych, aby wziąć w posiadanie nawet 
to niewiele, co mieli i sprowadzić ich do 
rangi niewolników. Nie rożni się to zbytnio 
od dzisiejszych czasów. Niedawny kryzys 
ekonomiczny nie przeszkodził licznym gru-
pom osób na wzbogacenie się, które tym 
bardziej jawi się jako anomalia, im więcej 
ludzi ubogich spotykamy na ulicach na-
szych miast, którym brakuje tego, co ko-
nieczne do życia, i którzy czasem są nę-
kani i wykorzystywani. Przychodzą na myśl 
słowa Apokalipsy: «Ty bowiem mówisz: 
‛Jestem bogaty’, i ‛wzbogaciłem się’, i ‛ni-
czego mi nie potrzeba’, a nie wiesz, że to ty 
jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny 
i ślepy, i nagi». Mijają wieki, ale sytuacja 
bogatych i biednych się nie zmienia, tak 
jakby doświadczenie wyniesione z historii 
nic nas nie uczyło. Słowa Psalmu nie odno-
szą się więc do przeszłości, ale do naszego 
obecnego miejsca przed sądem Bożym.
Również i dziś musimy wyliczyć wiele form 
nowego niewolnictwa, którym podda-
wane są miliony kobiet i mężczyzn, ludzi 
młodych oraz dzieci. Spotykamy codzien-
nie rodziny zmuszone do zostawienia swo-
jej ziemi, aby szukać gdzie indziej możli-
wości przetrwania; sieroty, które straciły 
rodziców bądź też zostały przemocą od-
dzielone od nich w celu brutalnego wyko-
rzystania; młodych, którzy poszukują dróg 
realizacji zawodowej; ofiary różnych form 

przemocy, od prostytucji po narkomanię, 
upokorzone w głębi ducha. Jak zapomnieć 
o milionach imigrantów, ofiary tylu ukry-
tych interesów, często wykorzystywanych 
w celach politycznych, którym odmawia 
się solidarności i równości? A osoby bez-
domne, na marginesie, które krążą po uli-
cach naszych miast? […] 
Można wznosić wiele murów i zastawiać 
wejścia, aby stworzyć iluzoryczne poczucie 
bezpieczeństwa w otoczeniu własnych bo-
gactw, ze szkodą dla tych, którzy zostali na 
zewnątrz. Nie będzie to jednak stan trwa-
jący wiecznie. «Dzień Pana» zniszczy stwo-
rzone bariery między narodami i zastąpi 
wyniosłość niewielu solidarnością licz-
nych. Sytuacja życia na marginesie, w któ-
rej znajdują się miliony osób, nie może już 
długo trwać. Ich krzyk staje się coraz moc-
niejszy i słychać go już na całej ziemi. […] 
Słowo Boże ukazuje, że biedni to ci, któ-
rzy nie mają tego, co konieczne do życia 
i zależą przez to od innych. Biedny to czło-
wiek uciemiężony, pokorny, ten kto leży 
na ziemi. Mimo to Jezus nie obawiał się 
utożsamienia się z nimi: «Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili». Ucie-
kać od tego utożsamienia się jest równo-
znaczne z oszustwem Ewangelii i rozmy-
waniem Objawienia. Bóg, którego Jezus 
zechciał objawić, jest następujący: to Oj-
ciec szczodry, miłosierny, niewyczerpany 
w swojej dobroci i łasce, który daje na-
dzieję przede wszystkim tym, którzy są 
rozczarowani i pozbawieni przyszłości. […]
Oczom świata jawi się jako nieracjonalna 
myśl, że bieda oraz nędza mogą mieć siłę 
zbawczą. Oczami wiary widzimy tą siłę 
działającą i w pomocy ubogim doświad-
czamy jej osobiście”. […]
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17 listopada 17 listopada – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża Norberta, †† z rodzin Kowolik, Prysak i Newrzella oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące 
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Jana z okazji 
40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Józefa 
z okazji 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

18 listopada 18 listopada – poniedziałek — wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † męża i ojca Pawła Musioł w 10. rocznicę śmierci, † syna Da-

miana oraz †† rodziców i †† teściów oraz †† z pokrewieństwa

19 listopada 19 listopada – wtorek
 18.00 – za † męża Zenona Banak w 12. rocznicę śmierci oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

20 listopada 20 listopada – środa — wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
 7.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Smiatek oraz †† z pokrewieństwa 

21 listopada 21 listopada – czwartek — wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny z okazji urodzin 
oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

22 listopada 22 listopada – piątek — wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za †† rodziców Helenę i Herberta Paterok oraz Teresę i Jerzego Kubi-

szok, †† braci Joachima i Huberta, †† dziadków, †† z pokrewieństwa 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 listopada 23 listopada – sobota
 13.00 – chrzest: Martyna Rams [przewodniczy ks. Andrzej Rams]
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla syna Marka z okazji 
40. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków i sympatyków na spotka-
nie, które odbędzie się w czwartek (21 listopada), o godz. 16.00 w domu kateche-
tycznym przy kościele św. Antoniego (sala św. Antoniego). Temat spotkania brzmi: 
„Cmentarze miejscem pamięci o naszych zmarłych”.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów 
oraz lektorów. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas ósmych szkoły podstawowej.

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich informuje, że wizytacja pastersko-braterska oraz 
kapituła sprawozdawczo-wyborcza odbędzie się w sobotę 23 listopada. Spotkanie 
rozpocznie Msza św. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Antoniego.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie 
nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja zatytułowana: 
„Mądrość Krzyża Chrystusowego. Symbolika świętego znaku”.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Sara Bieniek z Zieliny i Oskar Zając ze Zdzieszowic — zapo-
wiedź II; Anna Wójcik ze Zdzieszowic i Mateusz Molfa ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na inwestycje w naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Krystynę 
Piętka, lat 60, z ul. Strzeleckiej; pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 13.00. Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie...

24 listopada 24 listopada – NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
 8.00 – za †† rodziców Adolfa i Elżbietę Bucher oraz Teodora i Agnieszkę 

Konieczny oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Ryszarda 
z okazji 60. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdro-

wie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych ko-
lejarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy
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