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XXXI NIEDZIELA Z WYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka ( Mk 12,28 – 34 )
Największe przykazanie
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest
pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest
jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to:
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego
przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie
powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym
sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego
znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko
jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Są pytania, które mogą nas wprowadzid w zakłopotanie. Nie brakuje
pytao, które wydają się banalne. Trzeba przyznad, że mogą pojawid się i takie
pytania, na które nie wiemy, co odpowiedzied. Jezus usłyszał pytanie
postawione przez uczonego w Piśmie. Dotyczyło ono pierwszego ze
wszystkich przykazao. Chrystus wskazał na przykazanie miłości Boga i
bliźniego. W swoim przekazie podkreśla obraz pełnej miłości, która wyraża się
sercem, duszą, umysłem i całą mocą. Za każdym razem Jezus podkreśla
„całym swoim” albo „całą swoją”. Akceptacja wypowiedzi Chrystusa przez
uczonego w Piśmie jest nie tylko wyrazem zrozumienia, ale i przyjęcia nauki o
zbawieniu.
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PONIEDZIAŁEK – 05.11.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za †† Katarzynę i Edmunda Chojnackich w kol. r. śm., †† z rodz. Chojnackich i Jarockich
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Adama z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
WTOREK – 06.11.2018
7.00 - Za † męża Stefana w kol. r. śm., syna Rudolfa i †† z rodziny
18.00 - Za † Danutę Ptak
- Za † DiteraPrzewdzinga
ŚRODA – 07.11.2018
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Zygmunta, teściów Janinę i Stanisława, †† z rodziny i pokrew.
18.00- Za † ojca Józefa z ok. ur., † mamę Helenę i siostrę Dorotę i d. w c.
- Za † Józefa Gołaś, †† z rodz. Gołaś, Zaremba i d. w c.
- Do B. Op. p w. MB Fat. w int. Stanisława z ok. 60 r. ur.
CZWARTEK – 08.11.2018
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Otylii z ok. 89 r. ur. o ulgę w cierpieniu
18.00- Za †† rodzic. Kazimierza i Stanisława Łamarz, brata Stanisłwa, bratową Halinę Łamarz, zięcia
Romana Maślankiewicz, Lidię Goś-Grinert
-Za †† rodzic., teściów, braci, bratanicę, dziadków z obu str. i d. w c.
PIĄTEK – 09.11.2018 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚW. BAZYLIKI LATERAOSKIEJ
7.00 -Za † Piotra Jungnitch w 30 dzieo po śm. i †† z rodziny
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Przez wst. MB i Aniołów Stróżów w int. wnuków Michałka i Marcelka z ok. ur.
- Za † ojca Joachima w kol. r. śm., †† z pokr. i d. w c.
SOBOTA – 10.11.2018 – św. Leona Wielkiego
7.00 - Za † brata Stanisława, †† rodzic. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Anioła Stróża o szczęśliwy przebieg operacji dla Dawida
i światło Ducha Świętego dla lekarzy
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Reginy z ok. 70 r. ur. oraz o B. bł. dla całej rodziny.
- Za †† ojców Marcina i Jana, mamę Rozalię, †† siostry Annę i Leokadię, †† szwagrów Stefana i
Jana i d. w c.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.11.2018
7.00 - Za † męża i ojca Antoniego w kol. r. śm., rodzeostwo, †† z rodziny z obu stron, †† z rodzin
Tomala i Klama
8.30 - Za †† rodzic. Józefa i Różę Joniec, brata Jerzego, szwagrów Teodora i Jana, dziadków Joniec,
Polaczek, Mateja i Czech
- Za †† rodzic. Aleksandrę i Tadeusza Wróbel w kol. r. śm., †† z rodzin Gruca i Działek
10.00 - ROCZEK: Dominika Trałka,
- Za † męża Edmunda Bogackiego, syna Janusza, synową Teresę, †† z rodziny i d. w c.
11.15- MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
- Za † Józefa Ochockiego, †† z rodz. Ochockich i Stachowskich
- Za †† rodzic. Jana i Jadwigę, Józefa i Franciszkę, †† braci Jana i Eugeniusza i za †† z pokr.
15.00 - Za † Jana Giemza z ok. ur., †† z rodz. Giemza, Klampko
- Za † Floriana Furmanek w 2 r. śm., †† z rodz. Furmanek i Lesiewicz
16.00- Nieszpory niedzielne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 04 – 11.11.2018
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 nabożeostwo różaocowe za zmarłych i czytanie wypominek.
2. W tygodniu różaniec za zmarłych i czytanie wypominek codziennie o godz. 17.15. Wierni,
którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane przez Kościół
warunki mogą uzyskad każdego dnia odpust zupełny za zmarłych. Warunki odpustu:
modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna modlitwa w intencjach Ojca św. Ponadto
stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
4. W środę po Mszy św. wieczornej (o godz. 19.00) spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
5. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna zapraszamy dzieci i rodziców.
6. W piątek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Lateraoskiej.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo 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 wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
9. W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błogosławieostwem dzieci, rodziców
i rodziców chrzestnych.
10. W Przyszłą niedzielę 11 listopada przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości, to dzieo modlitwy za Ojczyznę oraz za tych wszystkich, którzy dla niej
złożyli w ofierze swoje życie.
O godz. 11.15 uroczysta Msza św. za Ojczyznę. Zapraszamy serdecznie wszystkich
parafian do wspólnej modlitwy. Zapraszamy także poczty sztandarowe, Ministrantów
i Dzieci Maryi.
11. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za złożone
ofiary. Dziękujemy także za okazywaną życzliwośd, dobrod serca, za ofiarną pomoc i dar
modlitwy. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla cierpiących chrześcijan
w Pakistanie. Całą parafię i obecnych gości polecamy Bożemu Miłosierdziu prosząc o
błogosławieostwo Boże.

CZYM JEST CZYŚCIEC?
Pierwsze dni listopada kierują nasze myśli i kroki w kierunku naszych
bliskich zmarłych. Chcemy przez naszą modlitwę, zapalony znicz i kwiaty
wyrazid
pamięd
i
troskę
o
ich
zbawienie.
Często
w zamawianych Mszach świętych za naszych zmarłych dołączamy
wezwanie: „… i za dusze w czyśdcu cierpiące”. Czym jest czyściec, który
pojawia się w naszych modlitwach? Czyściec nie jest miejscem
odpuszczania grzechów, ale oczyszczania się ze skutków, kar za grzechy.
Do czyśdca trafiają ludzie w stanie łaski uświęcającej,
w stanie pojednania się z Bogiem: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni
z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego
zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskad świętośd konieczną do wejścia do
radości nieba”. (KKK1030, por. Rz 5,5)
„Czyściec – oznacza stan bolesnego oczyszczenia po śmierci. Istnieje w Kościele wiara, że nie
wszyscy zbawieni doznają zaraz po śmierci szczęścia w niebie. Niektórzy przechodzą stan
oczyszczenia przez cierpienie i w tym stanie mogą byd wspierani modlitwami wiernych na ziemi”
(Słownik teologiczny, t. I, s. 118).
Czyściec nie jest miejscem, ale stanem oczyszczania się od następstw grzechów,
od których człowiek nie uwolnił się za ziemskiego życia. Główną konsekwencją grzechów jest
niezdolnośd – nawet mimo woli duszy – do doskonałej miłości Boga. A tylko człowiek
w pełni kochający potrafi cieszyd się ze spotkania z Bogiem i zbawionymi istotami. Takie
dochodzenie do doskonałości jest procesem bolesnym, odbywającym się w „oczyszczającym
ogniu czyśdca”. Ogieo czyśdcowy nie jest tym samym, co ogieo piekielny. Jest ogniem któremu
dusza sama się poddaje z nadzieją pełnej odnowy duszy ku zdolności obcowania
z Bogiem w sposób możliwie najpełniejszy. Jest to ogieo nadziei – oczyszczający i ocalający. Dusza
w czyśdcu cierpi z powodu swojej niedoskonałej miłości do Stwórcy i świadomości
o wszystkich zaprzepaszczonych na ziemi możliwościach jej doskonalenia. Bólem jest też tęsknota
wynikająca z oddalenia od Boga i świadomośd swoich grzechów. Czyściec obejmuje tych, którzy
umierają zjednoczeni z Bogiem przez łaskę uświęcającą, oraz ludzi, u których przynajmniej w
momencie śmierci pojawił się szczery żal za grzechy. Wieczne potępienie czeka tych, którzy
umierają bez łaski uświęcającej (w stanie grzechu ciężkiego).
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