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XXXI NIEDZIELA Z WYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 23,1-12)
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc
i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je
ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki
spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie
i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze
krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali
ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz
Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie
waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie
również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a
kto
się
poniża,
będzie
wywyższony”.

OSTRE SŁOWA PRAWDY
Czy Jezus był antyklerykałem? Czy Jego
słowa: Czyńcie więc i zachowujcie wszystko,
czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich
czynów, to manifest antyklerykalny
wszechczasów? Jako kapłan i mnich mam
głęboką świadomość opartą na własnych
doświadczeniach oraz wielu osobistych
rachunkach sumienia, że wobec mojej
osobistej grzeszności i niedoskonałości,
zaufanie człowieka, również duchownego,
może wynikać tylko i wyłącznie z mądrej
zasady wprowadzonej przez Jezusa. To
prawda, że kapłani są grzesznikami. Ich
wypowiedzi często bulwersują. Myślę
przede wszystkim o sobie. Dlatego kocham

te prawa, które wprowadza Jezus, bo są
niezwykle prawdziwe i ludzkie, oryginalne
i jednocześnie uniwersalne. Ale faryzeizm
zagraża nie tylko kapłanom, wszyscy
jesteśmy tłumem faryzeuszów. A Jezus
chce, byśmy byli prawdziwymi uczniami,
którzy słuchają słowa Bożego i rozważają je
w swym sercu. Tylko Jezus jest prawdziwym
Nauczycielem.
Słuchajmy
i
bądźmy
posłuszni Jego słowom!
Jezu, uwalniaj mnie od pychy i próżności,
od wygodnictwa i dwulicowości w moich
postawach. Pragnę wszystko otrzymywać
od Ojca i wszystkiego uczyć się od Ciebie.
Mój Mistrzu, pragnę być Twym uczniem.
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PONIEDZIAŁEK – 06.11.2017
7.00 - Za † męża Stefana w k. r. śm., †† z rodz. Wywias, Palus
18.00 - Za †† Katarzynę i Edmunda Chojnackich w k. r. śm., †† z rodz. Chojnackich i Jarockich
- Za †† rodz. Józefę i Arnolda, †† teściów Mariannę i Stefana, siostry Mariannę i Anielę, †† z rodz. z obu str.
WTOREK – 07.11.2017
7.00 - Za † ojca Józefa z ok. ur., mamę Helenę, siostrę Dorotę, d. w c.
18.00 - Za † Józefa Gołaś, Mariannę Gołaś, †† z rodz. Gołaś i Zaremba
- Za †† rodz. Janinę i Józefa Makowskich, Weronikę i Antoniego Patoła, braci Edwarda i Alojzego,
siostrzeńca Piotra, szwagra Karola, †† z pokr.
ŚRODA – 08.11.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w Otylii z ok. 88 r. ur.
18.00 - Za †† rodz. Janinę i Stanisława Korek, †† teściów Barbarę i Juliana Janiuk, braci Henryka
i Mieczysława, †† dziadków, szwagra Stanisława, d. w c. oraz o bł. B. w rodz.
- Za †† rodz. Kazimierza i Stanisławę, brata Stanisława, bratową Halinę Łamasz, zięcia Romana
Maślankiewicza, † Lidię Goś-Grinert
CZWARTEK – 09.11.2017 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Do B. Op. za wst. Aniołów Stróżów o bł. B. i zdr. dla wnuków Michała i Marcela z ok. ur. oraz
o bł. B. w rodz.
- Za † ojca Joachima w k. r. śm., †† z pokr., d. w c.
19.00 - Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 10.11.2017 – św. Leona Wielkiego
7.00 - Do NSPJ o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za †† rodz. Mikołaja i Franciszkę, †† dziadków, brata Aleksandra, †† z rodz., pokr., d. w. c.
- Za †† teściów Annę i Zygmunta, †† rodz. Krystynę i Bolesława, męża Jana, †† z rodz., d. w c.
SOBOTA – 11.11.2017 – św. Marcina z Tours
7.00 - Za † Floriana Furmanek w 1 r. śm.
18.00 - Za † siostrę Renatę Trawińską, † brata Krzysztofa Jarosz, †† z rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Władysława z ok. 65 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.11.2017
7.00 - Za † męża Antoniego w k. r. śm., †† rodz. z obu str., siostrę, brata, szwagrów i szwagierki,
†† z rodz. Tomala i Klama
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marianny i Marka z ok. 30 r. śl. oraz w int. Emilii i Michała
z ok. 2 r. śl. oraz o bł. B. dla całej rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w rodzinach Pietruszka, Jarczewski, Czogała
10.00 - W int. Rocznych dzieci: Macieja Strzaszewskiego, Wiktora Petniakowskiego, Mai Korzeniec
- Za † męża Edmunda Bogackiego, syna Janusza, synową Teresę, †† z rodz.
- Za † Bożenę Kielan w 2 r. śm.
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Stanisława Kocoń z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † Józefa Ochockiego, †† z rodz. Ochockich, Stachowskich
15.00 - Za † Tadeusza Wróbel, Aleksandrę Wróbel, †† z rodz. Gruca, d. w c.
- Za † Jana Giemza z ok. ur.
16.00 - Nabożeństwo Różańcowe za †† polecanych w wypominkach

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 05.11 – 12. 11. 2017
1. NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA. Miesiąc listopad skłania nas do refleksji i zadumy nad przemijalnością
życia na ziemi. W tym szczególnym czasie Kościół zachęca nas do modlitwy za wszystkich zmarłych.
 Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych i czytanie wypominek.
2. W tygodniu różaniec za zmarłych i czytanie wypominek codziennie o godz. 17.15.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
4. W poniedziałek i środę o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów do bierzmowania z kl. VI.
5. W poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów do bierzmowania z kl. II
gimnazjum.
6. W czwartek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
 O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
7. W piątek wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki.
 O godz. 19.00 modlitewne spotkanie dla młodzieży.
8. W sobotę 11 listopada obchodzimy wspomnienie św. Marcina, biskupa. W tym dniu przypada 99.
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, to dzień modlitwy za Ojczyznę oraz za tych
wszystkich, którzy dla niej złożyli w ofierze swoje życie.
 O godz. 9.00 w kościele św. Wawrzyńca Msza św. za Ojczyznę.
 O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów kandydatów i Dzieci Maryi.
 O godz. 17.15 różaniec za zmarłych i czytanie wypominek.
9. W niedzielę 12 listopada będziemy obchodzić w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym pod hasłem: Ocalmy Chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wyrazem materialnego
wsparcia dla prześladowanych chrześcijan będzie zbiórka do puszek przed kościołami. Indywidulanie
można także wziąć udział w akcji wysyłając SMS o treści RATUJ pod nr 72405.
 o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błogosławieństwem dzieci, rodziców i rodziców
chrzestnych.
10. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” zwracamy się o pomoc
w ratowaniu przed zbrodnią aborcji nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełnosprawność lub
chorobę. Inicjatywa ta ma na celu eliminację z polskiego prawa punktu zezwalającego na zabijanie
dzieci. Aby Sejm rozpatrzył projekt, należy zebrać pod nim minimum 100 tysięcy podpisów, do
skutecznego uchwalenia prawa potrzeba ich jednak o wiele więcej. W przyszła niedzielę
12 listopada w naszej parafii będą zbierane podpisy popierające tę inicjatywę. Prosimy parafian,
którym sprawa obrony życia nie jest obojętna, o pomoc w zbieraniu podpisów. Przy składaniu
podpisów należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer pesel.
11. W niedzielę 19 listopada o godz. 16.45 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. Po
spotkaniu będą do nabycia książeczki „Droga do nieba” dla dzieci komunijnych.
12. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
Dziękujemy także za okazywaną życzliwość, dobroć serca, za ofiarną pomoc i dar modlitwy. Całą
parafię i obecnych gości polecamy Bożemu Miłosierdziu prosząc o obfite błogosławieństwo Boże.

ŚWIĘTO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
LATERAŃSKIEJ
Wiele osób sądzi, że najważniejszym kościołem
papieskim jest bazylika św. Piotra na Watykanie. Nie
jest to prawdą. To bazylika świętego Jana na
Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona doniosłą rolę w historii
chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, przypominający moment jej
poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik większych Rzymu. Nazwa tego
miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod
pozorem
spisku
zgładził
Plantiusa
Laterana
i zagarnął jego pałac. Konstantyn Wielki pałac ten podarował papieżowi św.
Sylwestrowi I (314-335). Do roku 1308 był on rezydencją papieży. Gdy w 313 r. cesarz
Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne wyznawanie wiary
chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem
Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą
katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał
papież św. Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r.
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć soborów
powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być siedzibą papieży od czasów niewoli
awiniońskiej na początku XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do
Watykanu.
Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. W odróżnieniu
od trzech pozostałych rzymskich kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł
arcybazyliki; każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji.
Nad wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę
tego miejsca:
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis
to znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie papieże
odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia się
łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą
w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
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