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Ewangelia (Mk 12, 38-44) - wersja dłuższa
Wdowi grosz
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus, nauczając rzesze, mówił:
«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni
w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze
krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy
wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy
dostaną wyrok».
Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało
wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki,
czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę,
powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich,
którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała
na swe utrzymanie».
Zamyślenia
Jezus był bacznym obserwatorem. Często zauważał to, czego nie
potrafili zobaczyć inni. Zapewne nikt nie zwracał uwagi na ubogą

wdowę. Tymczasem to właśnie ona stała się inspiracją do pięknej
katechezy, którą wygłosił Chrystus.
Wdowa była na bardzo niskim szczeblu społecznej drabiny. Bez męża
niewiele znaczyła i niewiele mogła. Zapewne nie miała też milionów
na koncie. Mimo to dokonała potężnego aktu zaufania względem
Boga. Wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na swoje utrzymanie.
W ten sposób powiedziała: Boże, daję Tobie całą siebie. Zaopiekuj się mną.
Dobra materialne są dobre. Jednak mogą stać się zbyt ważne
w naszym życiu. Wówczas zasłaniają nam Tego, od którego je
otrzymujemy. Fenomenalnie tę prawdę ukazuje zdanie pewnego
zakonnika: Nie pozwól, by Boga zabrały Ci rzeczy, które dał Ci Bóg.
Uboga wdowo z dzisiejszej Ewangelii, naucz mnie jak korzystać
z dóbr materialnych i jak bezgranicznie zaufać Temu, który jest
samym DOBREM.
ks. Kamil Dąbrowski
Czym jest konsekracja?
Ks. Janusz Sawicki, proboszcz parafii św. Kazimierza w Łochowie
"Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza
się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie
gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego,
zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim
sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy
Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni
Boga, zbudowanej z żywych kamieni".
Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec
wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako
miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo
spotyka się z ziemią. Ten akt potwierdza również godność człowieka,
który wyszedł od Boga, jest Jego odblaskiem przez wolność,
możliwość wyboru i zdolność do miłości.
W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim
znaczeniu. Na początku Biskup Konsekrator święci wodę, ściany
kościoła, ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązuje się do chrztu,

który czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa
następuje namaszczenie olejem ołtarza i ścian kościoła. Olej święci
się w Wielki Czwartek w katedrze, matce wszystkich kościołów.
Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu,
namaszczania proroków i królów. Wydarzenie to wiązało się
z godnością osoby namaszczonej i określało jej powołanie oraz
zadanie do spełnienia. Sam Pan Jezus został namaszczony, aby
odkupić ludzkość.
Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej
Ofiary. Namaszcza się ściany kościoła, bo ma być tylko Bogu oddany
i Jemu służyć jako Jego dom. Podczas widzialnego namaszczenia
olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po
namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła następuje ich okadzenie, okadza
się również wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa,
jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma być wypełniona
modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą. Następuje teraz uroczyste
oświetlenie ołtarza i kościoła oraz zapalenie wszystkich innych świec.
Płonąca świeca oznacza Jezusa Chrystusa - Światłość świata.
www.niedziela.pl

Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła?
11 listopada to dzień wyjątkowy dla Polaków – dzień, w którym
obchodzimy wszyscy, mniej lub bardziej hucznie, Narodowe Święto
Niepodległości. Obchody te mogą przyjmować różną formę: wielu
z nas wywiesza wówczas biało-czerwoną flagę, niektórzy biorą
udział w organizowanych z tej okazji marszach lub imprezach
okolicznościowych, jeszcze inni nie wyobrażają sobie celebracji Święta
Niepodległości bez uczestnictwa we Mszy Świętej.
Czy 11 listopada powinno się iść do kościoła?
Na to pytanie odpowiedź jest zaskakująco prosta: można iść
do kościoła 11 listopada (tak samo zresztą jak każdego innego
dnia), ale nie trzeba. Nie trzeba, ponieważ Narodowe Święto
Niepodległości jest świętem państwowym, a nie świętem kościelnym.

Wierni nie są zatem w żaden sposób zobowiązani do uczestnictwa
we Mszy Świętej w tym dniu. Pod warunkiem, oczywiście, że
11 listopada nie wypada w niedzielę, czyli w dzień święty dla
każdego katolika.
Brak obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej nie oznacza jednak,
że Kościół rzymskokatolicki nie celebruje wraz z wiernymi kolejnych
rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. Wręcz przeciwnie –
w dniu 11 listopada na terenie całego kraju sprawowane są Msze Św.
w intencji Ojczyzny. Co więcej, biorą w nich zazwyczaj udział
przedstawiciele władz państwowych. Ich obecność nie jest jednak
obligatoryjna i wynika bardziej z tradycji oraz wzajemnego szacunku.
U nas oficjalne uroczystości rozpoczną się o godzinie 17.30 przy
pomniku „Dębski Orzeł Pamięci”, następnie o godzinie 18.00
odbędzie się Msza Święta za Ojczyznę w kościele pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Dębem Wielkim uświetniona występem
artystycznym młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
skład: Leszek
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