Św. Jan Paweł II o swojej Matce: Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą
Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom
jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży (Dar
i Tajemnica). 10 lat po śmierci Matki, Karol Wojtyła napisał wiersz, który Jej
zadedykował:
Matka
Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty –
O, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty.
Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą.
Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.
Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem –
o, jak to dawno już było –
jak się dziś zdaje malutkim.
Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe Kochanie –
me usta szeptały bezsiłą:
– Daj wieczne odpoczywanie.

Z OGŁOSZEŃ

➢ Dzisiaj ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 1715.
➢ Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele według układu
niedzielnego. Suma o godz. 1200 odprawiona zostanie na cmentarzu. Po Mszy
nabożeństwo za zmarłych bez procesji.
➢ We wtorek Dzień Zaduszny. Msze święte o godz. 930 i 1700. Jak co roku 2 listopada
po Mszy o godz. 930 poświęcenie na cmentarzu nowych nagrobków.
➢ Od środy do soboty różaniec wypominkowy o godz. 1630.
➢ W sobotę kancelaria będzie nieczynna.
➢ W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 1600 zapraszam dzieci z klas II.
➢ Osoby mogące w tym tygodniu ofiarować godzinę adoracji prosimy
o zapisywanie się w zakrystii.
➢ Intencje na listopad dla kół różańcowych: św. Franciszka i św. Faustyny: „Za dusze
w czyśćcu cierpiące”. MB Fatimskiej: „Za zmarłych kapłanów”.
➢ Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana Ś.P. BOGDAN BOROWSKI
(l. 51) z Wągrodna. Pogrzeb odbył się wczoraj. Wieczny odpoczynek…
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31 października
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Pwt 6,2-6 * Ps: 18* Czytanie II: Hbr 7, 23-38

441’21

Ewangelia: Mk 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj,
Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 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, słusznieś powiedział, bo
Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem,
całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego
daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że
rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa
Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Oto słowo Pańskie
WIARA RODZI SIĘ ZE SŁUCHANIA
Tak powiedział św. Paweł w liście do Rzymian. Wiedział o czym mówi, bo
chociaż przez lata był głęboko religijnym, czy wręcz fanatycznym, wyznawcą
judaizmu – to nie chciał słuchać o Jezusie z Nazaretu. Do niego również odnosiły się
słowa, które wypowiedział przed Sanhedrynem pierwszy męczennik – św. Szczepan:
„Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi
Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi
ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego.
A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za
pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go”(Dz 7, 51-53). Pierwsi ludzie –
Adam i Ewa – także otrzymali prawo od samego Boga. Wiedzieli, co jest prawe, co daje

życie, a co jest nieprawe i grozi śmiercią.
Przestali jednak słuchać Boga – źródła
prawdy i życia a zaufali szatańskiemu
kłamstwu. Opowiadał mi kiedyś ksiądz
Zdzisław Gniazdowski, że gdy mówił
niedzielne kazanie w świątyni wypełnionej
po brzegi w pewnym momencie pod
ambonkę podszedł kilkuletni chłopiec,
spojrzał groźnie na niego, tupnął nogą i
zawołał z całych sił: „W kościele trzeba być
cicho!”. Ten mały chrześcijanin odrobił
najważniejszą lekcję z dzisiejszej Ewangelii:
„Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu...” Przestrzeń
ciszy, tak bardzo jest dziś nam potrzebna, by
usłyszeć Tego, który jest, który kocha i który
mówi do naszych serc. Święty Jan od
Krzyża mówił, że cisza jest mową Boga.
Święty Paweł w momencie nawrócenia
oślepł i wreszcie otworzył się na słowo Pana:
„Szawle,
Szawle,
dlaczego
Mnie
prześladujesz? Usłyszał wreszcie Jezusa,
powierzył Mu swoje życie i zrozumiał, że
najważniejsza jest miłość Boga i bliźniego.
Ostatnia niedziela października jest
uroczystością
poświęcenia
świątyni.
Dziękujemy za nasz kościół parafialny,
niegdyś wybudowany i konsekrowany, w
którym Bóg udziela nam swoich łask. Tak
głęboko mówił o dzisiejszej uroczystości
święty Bernard: „Nie kamienie tej świątyni
są święte i nie one wymagają naszej czci.
Ale to wy jesteście święci i dzięki wam ten
dom Boży jest święty. Wy bowiem jesteście
świątynią Ducha Świętego, który został wam
dany i który uświęca wasze dusze i ciało po
to, by wasze życie było święte. Przecież w
więzach grzechu i skażony był ten, który
wyznawał swoją winę, a jednak mówił:
„Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany".
Zaiste, godny podziwu jest Bóg w swoich
świętych, a są nimi nie tylko ci, którzy
przebywają w niebie, ale także i ci, którzy
żyją jeszcze na ziemi. Jedni i drudzy są

świętymi Pana. A jest On godny podziwu,
bo jednych uszczęśliwia, a drugich
uświęca. A więc dzisiejsza uroczystość jest
wasza, ukochani bracia. To wy jesteście
oddani i poświęceni Panu; to was On
wybrał i wziął w posiadanie”. Proces
budowania duchowej świątyni trwa przez
całe życie. To sam Jezus jest budowniczym
Kościoła. Tylko budując na Nim możemy
być pewni, że „bramy piekielne” nie są w
stanie nas zniszczyć . W tym roku
bezpośrednio po dzisiejszej niedzieli,
przeżywanej jako dziękczynienie za naszą
ziemską świątynię, która jest znakiem i
zapowiedzią świątyni „nie ręką ludzką
zbudowanej”
następuje
jutrzejsza
Uroczystość
Wszystkich
Świętych.
Usłyszymy w Apokalipsie św. Jana o
świątyni w niebie, której drzwi są szeroko
otwarte. I ujrzał w swej wizji umiłowany
uczeń Pana wielki tłum, którego nikt nie
mógł
policzyć,
wielką
wspólnotę
zbawionych. Oni wszyscy są umiłowanymi
uczniami
Pana,
którzy
drogą
błogosławieństw, pośród różnych trudów,
doświadczeń i cierpień doszli do chwały
nieba, na liturgię zbawionych. W liturgii
dzisiejszej niedzieli słyszymy słowa
prefacji mszalnej, które zawierają w sobie
istotę tajemnicy Kościoła. Kapłan w
modlitwie
mówi:
„Ty
pozwoliłeś
zbudować ten gmach widzialny, w którym
otaczasz opieką swój lud pielgrzymujący
do Ciebie i dajesz mu znak i łaskę jedności
z Tobą. W tym świętym miejscu sam
wznosisz dla siebie świątynię z żywych
kamieni, którymi my jesteśmy, i sprawiasz,
że Kościół rozszerzony po całym świecie
rozwija się jako Mistyczne Ciało
Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w
błogosławionym pokoju w niebieskim
Jeruzalem”. Ks. Proboszcz

ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA
DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
Poszedłem Jezu za Tobą
W nieznaną drogę o świcie
I zaufałem Twym słowom
Bo w nich jest prawda i życie.
Znałem Cię wcześniej, od dziecka
Kiedy z Egiptu wróciłeś
Wiedziałem dobrze gdzie mieszkasz
Wiedziałem dobrze kim byłeś.
Bo więzy krwi nas złączyły
Historia, język, marzenia
Wspólne wyprawy na ryby
Tęsknota za dniem wyzwolenia.
Gdy w tamten szabat czytałeś
Proroctwo Izajaszowe
I Pisma nam objaśniałeś
To wszystko stało się nowe.
Już przyszedł dzień wyzwolenia
Od kłamstwa, grzechu, ciemności
Wszystko nabrało znaczenia
W świetle odwiecznej miłości.
Minęły szybko trzy lata
Od Kany aż do Golgoty
Nadeszło królestwo kata
I panowanie ciemnoty.
Dawid nie użył swej procy
Wszechmoc przybita do krzyża
Świat się rozsypał tej nocy
Dzień gniewu już się przybliżał.
Gdyśmy myśleli, że koniec
Że życie nasze jest klęską
Że wszystko jest już stracone
Tyś się okazał Zwycięzcą.
Dałeś nam sztandar zwycięstwa
Całun Zmartwychwstałego
I Ducha prawdy i męstwa
By chronił Kościół od złego.
Idę przez wieki za Tobą
Z Twoim obrazem do ludzi
Z ogniem posłania nad głową
W słabych nadzieję chcę budzić.

Bo nie ma spraw beznadziejnych
Gdy Bóg przychodzi z pomocą
On jest oparciem dla chwiejnych
Prawdą, nadzieją, wszechmocą!

