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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.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie,
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze,
sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź
do radości twego pana».
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa
talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny.
Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
pana».
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek
twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się
więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność». Odrzekł mu
pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać
tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po
powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent,
a dajcie temu, który ma dziesięć talentów».
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie
ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".
Współczucie, litość i zrozumienie, jakie nieraz może budzić w nas postawa i los
trzeciego sługi dowodzą, że słabość, lęk, bierność i kompleksy fałszywie mylimy z cnotą
pokory.
Uczeń Chrystusa to człowiek odważny, wielkoduszny, zaangażowany i pracowity,
niepoddający się zniechęceniu, małostkowości i lenistwu. Jest raczej gwałtownikiem, który
zdobywa królestwo niebieskie przebojem, który wszystko stawia na Chrystusa i nie boi się
ryzyka. Powołanie chrześcijańskie to wezwanie, a nawet zobowiązanie, do osobistej
gorliwości, rozwoju i dobrej organizacji pracy. Oczywiście: jest jasne, że Jezusowi nie
chodzi o finansowy zysk, o oprocentowanie lokat i wydajność inwestycji. Ale na pewno
chodzi o inwestycje duchowe, czyli pracę nad sobą, nad swoją wiarą, powołaniem,
gotowością do służby i podejmowania różnych zadań.
Te zadania są zróżnicowane, zależnie od indywidualnych możliwości człowieka.
Skromniejsze wyposażenie nie oznacza wcale mniejszych szans, tylko inną miarę efektów.
Oceniać należy postawę i zaangażowanie, a nawet tzw. szczere chęci - o ile są autentyczne,
a nie stanowią jedynie zasłony dymnej dla lenistwa i beztroski.
Mając na uwadze, że czas upływa i z każdym dniem, z każdą minutą jesteśmy bliżsi Sądu
Bożego, prośmy Pana, aby chwila zdania sprawy ze swojego życia była dla każdego z nas
chwilą szczęśliwą.

OGŁOSZENIA
1. W zeszłym tygodniu zostały zamontowane nowe szafy w zakrystii kościoła, zakrystii
ministranckiej i poczekalni przy kancelarii parafialnej za kwotę pięciu tysięcy złotych.
Został także wykonany dębowy pulpit do miejsca przewodniczenia, który będziemy
używać od nowego roku liturgicznego, za kwotę 400 złotych.
2. Są do nabycia w zakrystii kalendarze diecezjalne na rok 2015 w cenie 5 złotych.
3. Można jeszcze zapisywać się w zakrystii na kalendarze rolnicze w cenie 26 zł.
4. W dniach od 28 do 30 listopada br. odbędą się w naszej parafii rekolekcje adwentowe,
które wygłosi do nas o. Łukasz, przeor klasztoru Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej.
Nauki rekolekcyjne w piątek i sobotę, w czasie Mszy św. o godz. 9:00, 12:00 oraz
18:00. Spowiedź rekolekcyjna przewidziana jest w sobotę 29-go listopada. Rekolekcje
uwieńczy uroczystość odpustowa św. Andrzeja Apostoła w niedzielę 30 listopada br.
5. W adwencie, który rozpoczyna się w poniedziałek, 1 grudnia br., codziennie (oprócz
niedziel) o godzinie 7:30 odprawiana będzie Msza św. roratnia, ku czci Matki Bożej,
która jak nikt wyczekiwała Narodzenia Pana Jezusa. Przez wszystkie te dni będziemy
z Maryją przygotowywać się na przyjęcie Zbawiciela do naszych serc i domów.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież.
6. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1409,90 zł.
Bóg zapłać!
Św. Elżbieta Węgierska. Żyła w XIII wieku, była córką króla Węgier i żoną hrabiego
Turyngii. Kiedy jej mąż zmarł podczas wyprawy krzyżowej, odsunęła się od życia
dworskiego, opuściła zamek w Wartburgu i złożyła śluby jako jedna z pierwszych tercjarek
franciszkańskich. Posługiwała ubogim, prowadząc jednocześnie bardzo surowy tryb życia.
Zmarła w wieku zaledwie 24 lat w opinii świętości, a jej grób stał się celem licznych
pielgrzymek. Kanonizowano ją w 1235 roku, cztery lata po śmierci.
Bł. Karolina Kózkówna ur. 2 sierpnia 1898 r. w Wał-Rudzie. Była zdolnym i pilnym
dzieckiem, nie miała problemów w szkole, pomagała rodzeństwu i rówieśnikom, sama
katechizowała pod gruszą, która do dziś jest niemym świadkiem jej życia. Złożyła
heroiczną ofiarę życia w obronie czystości. Jej pogrzeb 6 grudnia 1914 r. stał się
manifestacją religijną. W 1987, papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.
Bł. Salomea była córką księcia - Leszka Białego i Grzymisławy z Rurykowiczów. Urodziła
się na przełomie 1211/1212 r. Mając 6 lat została zaręczona z księciem węgierskim
Kolomanem (bratem św. Elżbiety Węgierskiej). Po śmierci męża w 1245 r. wstąpiła do
ufundowanego przez jej brata, Bolesława Wstydliwego klasztoru klarysek. Zmarła w opinii
świętości 17 listopada 1268 r. W spisanym testamencie wszystko, co miała, przekazała
klasztorowi na utrzymanie mniszek.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Epitafia wcale nie muszą być smutne...
Epitafium optymisty:
W przeżycie śmierci tak szczerze wierzył.
Niestety, swojej nie przeżył.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 17. 11. 2014

św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
16:00 – Za + Jana Piorunowskiego w 5 roczn. śmierci.
WTOREK, 18. 11. 2014

bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
16:00 – Za + Mariusza Gieracha w 5 roczn. śmierci.
ŚRODA, 19. 11. 2014

bł. Salomei, zakonnicy
16:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do śr. 21.01.2015 r./:
- o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Doroty z ok. 50 rocznicy urodzin;
- za + Józefę Skoneczną (int. od syna Andrzeja z rodz.);
+ Władysława Sekułę (int. od rodz. Biniendów);
+ Czesławę Skoneczną w 33 roczn. śmierci i + Mariana Skonecznego.
CZWARTEK, 20. 11. 2014

św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
16:00 – Za + Stanisławę Pasik (int. od wnuczki Magdaleny).
PIĄTEK, 21. 11. 2014

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
16:00 – Za + Seweryna Chwalińskiego w 11 roczn. śm., dziadk. Chwalińskich; Cecylię
i Jana Stępniarków.
SOBOTA, 22. 11. 2014

św.Cecylii, dziewicy i męczennicy
16:00 – wolna intencja.
NIEDZIELA 16. 11. 2014

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
9:00 -- Za + Janinę i Stefana Musików, dziadk. Musików i Szymańskich oraz zm.
c.r. Musików.
12:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii i Zdzisława z ok. 30 roczn.
zawarcia sakramentu małżeństwa (int. od dzieci i wnuków).
16:00 – Za + Helenę i Wojciecha Staruch.
Józef Kalinowski urodził w 1835 roku w Wilnie. Otrzymał staranne wychowanie
i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Po wybuchu powstania styczniowego
został zesłany na dziesięć lat przymusowych robót na Syberii. Po odzyskaniu wolności był
wychowawcą błogosławionego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do
karmelitów bosych i otrzymał imię Rafał. Odznaczał się wielką gorliwością w życiu
zakonnym i kapłańskim. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. W roku 1983
papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w 1991 roku ogłosił go
świętym.
Św. Cecylia żyła na przełomie II i III wieku. Była olśniewająco piękna. Pochodziła ze
znakomitej rzymskiej rodziny. Jako młoda dziewczyna Cecylia zakochała się na zabój…
w Jezusie Chrystusie. Wydano ją za mąż za poganina Waleriana. Ten nie tylko, że
uszanował jej ślub czystości, ale sam się nawrócił i wraz ze swoim bratem przyjął chrzest
z rąk papieża św. Urbana. Podczas krwawych prześladowań chrześcijan Cecylię, jej męża
i szwagra skazano na śmierć.

