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XXXIII NIEDZIELA ZWYK£A

Niedzielne czytania:
I - Prz 31,10-13.19-20.30-31; II - 1 Tes 5,1-6
Ewangelia (Mt 25,14-30):
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój
majątek. Jednemu dal 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
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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»”.

- Twoje życie nie może polegać na odcinaniu kuponów od
nagromadzonych dóbr. Niezależnie od tego, kim jesteś, masz
być twórczy.
- Kto nie troszczy się o rozwój, ten się cofa. Człowiek nie
jest jak pomnik. Życie to nieustanna przemiana.
Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

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 Wschodzie, a od XIV wieku także
na Zachodzie obchodzono specjalne święto.
3. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość Chrystusa Króla jest świętem m.in. Eucharystycznego Ruchu Młodych.
4. W tym tygodniu patronują nam:
• 20 XI – 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;
• 22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników,
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych;
• 24 XI – św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas
prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.
5. Katechetki i Samorząd Szkoły Podstawowej nr 11 zapraszają do wsparcia akcji charytatywnej „Skarpeta dla faceta” - na rzecz Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu. W kościele jest wystawiony karton do którego możemy wkładać męskie szale, rękawiczki, czapki lub skarpety (nowe). Zbiórka potrwa do 15 grudnia.
6. Najlepszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, zanim osiągną niebo, jest Msza Święta. Wyrazem naszej pobożności i troski o dusze zmarłych są
tak zwane Msze Święte gregoriańskie, czyli trzydzieści Mszy w intencji zmarłego, sprawowanych bez przerwy dzień po dniu. Msze za naszych bliskich zmarłych możemy też zamawiać w
rocznicę ich śmierci, w dniu ich imienin czy urodzin. Nie szczędźmy tego daru modlitwy, jeśli
zależy nam na ich zbawieniu wiecznym.
7. KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ zaprasza na uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia Pani Teresie Klonowskiej, w dniu 21 listopada o godz.
14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta (ul. Roosevelta 36, I piętro, sala107).
8. Diecezjalny duszpasterz kolejarzy, ks. kan. Paweł Kowalski, zapraszam Braci Kolejarzy,
Emerytów oraz Rodziny Kolejarskie na Mszę św. w wigilię Św. Katarzyny 24 listopada o godz.
17.00 w kościele Chrystusa Miłosiernego. Po Mszy św. spotkanie przy wspólnym stole.
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3552009.

