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tylko bêdziemy wiernie trwali przy prawdzie, 
¿e „zbawienie u Boga naszego” i tylko u Niego.

Œwiêtoœæ nie jest przeznaczona tylko dla nielicznych 
wybranych. Zachowuj¹c wiernoœæ swemu powo³aniu, 
trzymaj¹c siê s³owa Bo¿ego, pozwalaj¹c Bogu dzia³aæ, 
do³¹czymy do grona wszystkich zbawionych 
zgromadzonych wokó³ Bo¿ego tronu.

     ks. Dariusz

O tej porze roku wszyscy widzimy, jak ¿ycie wokó³ nas powoli 
zamiera. Plony zosta³y zebrane, pola opustosza³y, drzewa straci³y liœcie. 
Zakoñczy³ siê jeszcze jeden cykl wegetacji. Natura jest echem planu Boga; 
odzwierciedla prawdê o tym, ¿e wszystko musi kiedyœ umrzeæ.

Myœl o tym, ¿e bêdziemy musieli kiedyœ opuœciæ to, co znamy, co jest nam 
bliskie, i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym, napawa nas czêsto niepokojem. 
Dzieje siê tak dlatego, ¿e nasze marzenia i nadzieje kr¹¿¹ wokó³ spraw tego 
œwiata. Prawdziwa jednak, chrzeœcijañska nadzieja, która stanowi jakby 
kotwicê naszego ¿ycia, jest w Chrystusie. List do Hebrajczyków mówi: 
„Trzymajmy siê jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy, która 
przenika poza zas³onê…” (Hbr. 6,19)

Nasza nadzieja nie ogranicza siê do spraw tego œwiata; pochodzi ona od 
Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca i nieustannie wstawia siê za nami. 
Módlmy siê, abyœmy otwieraj¹c siê coraz pe³niej na Chrystusa, w Nim szukali 
¿ycia, radoœci i pokoju, w nim zakotwiczyli nasz¹ nadziejê.

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych, któr¹ w tym tygodniu prze¿ywaliœmy,  
jest obchodzona na czeœæ niezliczonych rzesz œwiêtych, których wiarê i dzie³a 
zna tylko Bóg i ma³a garstka ludzi. Tak¿e my mo¿emy zostaæ œwiêtymi, jeœli 

Jesteœmy podobni 

do pielgrzymów, których nie mêczy 

wêdrówka przez pustyniê, poniewa¿ 

ich serca zamieszka³y ju¿ 

w Œwiêtym Mieœcie.               
(Antoine de Saint-Exupéry).
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
LABIRYNT PRZYKAZAÑ, KOMPAS MI£OŒCI

Prawo ¿ydowskie nale¿a³o do najbardziej 
skomplikowanych, zawiera³o 613 przepisów: 365 
zakazów i 248 nakazów. Mo¿na by³o siê w tym 
pogubiæ. K³opot z przykazaniami polega³ te¿ na tym, 
¿e uwa¿ano je wszystkie za pochodz¹ce od Boga, 
od ich przestrzegania uzale¿niano czystoœæ sumienia 
i zbawienie. Trudno by³o odnaleŸæ w³aœciw¹ drogê 
w labiryncie norm. 

Uczony w Piœmie pyta Jezusa o jedno, 

Ewangelia wg Œw. Marka (12,28b-34) 

Jeden z uczonych w Piœmie zbli¿y³ siê do Jezusa i zapyta³ Go: Które jest pierwsze 
ze wszystkich przykazañ? Jezus odpowiedzia³: Pierwsze jest: S³uchaj, Izraelu, 
Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego, ca³ym swoim 
sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³ym swoim umys³em i ca³¹ swoj¹ moc¹. Drugie jest to: 
Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania 
wiêkszego od tych. Rzek³ Mu uczony w Piœmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, 
s³usznieœ powiedzia³, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Mi³owaæ Go ca³ym 
sercem, ca³ym umys³em i ca³¹ moc¹ i mi³owaæ bliŸniego jak siebie samego daleko 
wiêcej znaczy ni¿ wszystkie ca³opalenia i ofiary. Jezus widz¹c, ¿e rozumnie 
odpowiedzia³, rzek³ do niego: Niedaleko jesteœ od królestwa Bo¿ego. I nikt ju¿ 
nie odwa¿y³ siê wiêcej Go pytaæ.

najwa¿niejsze przykazanie. Jezus podaje dwa przykazania powi¹zane ze sob¹ 
tak œciœle, ¿e stanowi¹ jedno. To przykazanie mi³oœci Boga i bliŸniego. Jezusowa 
odpowiedŸ uniewa¿nia ca³¹ skomplikowan¹ dyskusjê o hierarchii przykazañ. 
Nie ma innego przykazania wiêkszego od tych – a móg³by Jezus równie dobrze 
powiedzieæ, ¿e prócz tego nie ma ju¿ ¿adnych innych przykazañ. Temu bowiem, 
kto przestrzega tych dwóch, ¿adnych innych ju¿ nie trzeba. 

Przykazanie mi³oœci Boga i bliŸniego zawiera w sobie jeden zasadniczy nakaz – 
to nakaz kochania. Mi³oœæ ma byæ jedynym motywem ludzkiego dzia³ania. Oto ca³a 
chrzeœcijañska moralnoœæ. Nie ma w niej szczegó³owych drogowskazów 
rozstawionych na ka¿dym, nawet najmniejszym skrzy¿owaniu ¿ycia. Trzeba wiêc 
wybieraæ, maj¹c mi³oœæ za jedyny kompas. Wystarczy tylko kochaæ. Wtedy 
wszystko jest ju¿ proste. 

            ks. Andrzej Dragu³a  (Przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   * 
“Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê, a Ojciec mój umi³uje go 

i przyjdziemy do niego, i bêdziemy u niego przebywaæ.” 
On mo¿e zatem byæ obecnym w sercu chrzeœcijan i poœród wspólnoty ju¿ teraz – nie nale¿y 

myœleæ, ¿e to wy³¹cznie sprawa przysz³oœci. Œwi¹tyniê, w której On przebywa, tworz¹ nie tyle mury, 
co serce chrzeœcijanina, które dziêki temu staje siê nowym tabernakulum, ¿ywym przybytkiem Trójcy 
Œwiêtej.

Lecz jak chrzeœcijanin mo¿e to osi¹gn¹æ? Jak mo¿e nosiæ w sobie samego Boga? Jak¹ drog¹ 
dojœæ do tej g³êbokiej z Nim komunii? Dziêki mi³oœci do Jezusa.

Dziêki mi³oœci, która nie jest jakimœ sentymentalizmem, lecz przek³ada siê na konkretne ¿ycie, 
a mówi¹c dok³adnie – polega na wype³nianiu Jego S³owa.

Na tê mi³oœæ chrzeœcijanina, popart¹ czynami, Bóg odpowiada swoj¹ mi³oœci¹: Trójca Œwiêta 
przychodzi, by w nim zamieszkaæ.             (Chiara Lubich)
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Maski
Pewnego piêknego dnia Piêkno i Brzydota spotka³y siê na pla¿y. 

Postanowi³y siê wyk¹paæ. Zdjê³y ubrania i zaczê³y siê pluskaæ w morskiej 
wodzie. Po chwili Brzydota wróci³a na brzeg, w³o¿y³a na siebie ubranie 
Piêkna i posz³a swoj¹ drog¹.

W chwilê potem tak¿e Piêkno wysz³o z wody. Nie znalaz³o swoich ubrañ, 
a poniewa¿ wstydzi³o siê wracaæ nago w³o¿y³o ubranie Brzydoty. I posz³o 
swoj¹ drog¹. 

Równie¿ i dzisiaj ludzie czêsto zamieniaj¹ siê rolami i udaj¹ kogoœ 
innego.

Jednak jeœli ktoœ raz ujrza³ oblicze Piêkna, rozpozna je zawsze bez 
wzglêdu na ubranie.

Je¿eli te¿ ktoœ widzia³ twarz Brzydoty, ¿adne ubranie nie skryje jej przed 
jego wzrokiem.

              K. Gibran

*   *   *   *   *
O sklepiku i supermarkecie

Ubogi ̄ yd, w³aœciciel sklepiku, wyzna³ zmartwiony rabinowi swoje obawy 
i k³opoty. Oto dok³adnie naprzeciwko jego "interesu" powsta³ wielki 
supermarket, czyli potê¿na konkurencja, której nie wytrzyma ma³y sklepik. 
Od lat nale¿y ten kantorek do naszej rodziny - t³umaczy³ i je¿eli stracê 
klientów, oznacza to dla mnie kompletn¹ ruinê, gdy¿ do niczego innego siê 
nie nadaje.

Rabin s³ucha³ uwa¿nie, a potem odezwa³ siê z namaszczeniem:
 - Je¿eli boisz siê w³aœciciela supermarketu, bêdziesz go nienawidzi³. 

I w³aœnie nienawiœæ stanie siê twoj¹ ruin¹!
 - Co mam wiêc robiæ? - zapyta³ zrozpaczony sklepikarz.
 - Ka¿dego ranka wychodŸ na chodnik - odpowiedzia³ mistrz - i b³ogos³aw 

swemu "interesowi", aby dobrze prosperowa³. Potem odwróæ siê 
i b³ogos³aw tak samo sklep naprzeciwko!

 - Co?! - nie wytrzyma³ kupiec - mam b³ogos³awiæ swego konkurenta 
i niszczyciela?

 - Ka¿de b³ogos³awieñstwo - t³umaczy³ uczony m¹¿ - jakie dziêki tobie 
stanie siê jego udzia³em, powróci do ciebie. Ale i wszelkie z³o, jakie 
œci¹gniesz na niego, wróci do ciebie i zniszczy ciê doszczêtnie.

 Za pó³ roku zjawi³ siê ten sam sklepikarz, aby rabinowi donieœæ, 
¿e rzeczywiœcie jak przewidywa³ musia³ zwin¹æ swój "interes", ale teraz jest 
dyrektorem supermarketu i powodzi mu siê lepiej ni¿ przedtem!

*   *   *   *   *
”Musimy nauczyæ siê ¿yæ jak bracia, 

jeœli nie chcemy zgin¹æ razem jak szaleñcy.” 
(Martin Luther King)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00
o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00
niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona 

przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.

00
sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy 

Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Jak mi³owaæ Boga? S³yszeliœmy przed paroma chwilami: umys³em, 
sercem, ca³¹ dusz¹ i ca³¹ moc¹. To znaczy: mi³owaæ Boga wszystkimi 
w³adzami – ca³ym sob¹. Czy tak jest naprawdê? A mo¿e warto coœ zmieniæ?

2. Listopad to tradycyjnie miesi¹c modlitwy za zmar³ych. Wypominki, czyli 
proœbê o modlitwê za wymienionych zmar³ych, mo¿na zamawiaæ do koñca 
listopada.

3. Do 8 listopada mo¿na dost¹piæ odpustu zupe³nego pod 
zwyk³ymi warunkami: za nawiedzenie cmentarza i równoczesne 
zmówienie modlitwy w intencji zmar³ych.

4. W pi¹tek, 9 listopada obchodzimy rocznicê poœwiêcenia bazyliki 
na Lateranie, czyli koœcio³a katedralnego papie¿a, dlatego te¿ bazylika ta 
nazywana jest „matk¹ wszystkich koœcio³ów”. Pamiêtajmy tego dnia 
o modlitwie za papie¿a i ca³y Koœció³.

         Wasz proboszcz

dla zmar³ych 

*   *   *   *   * 

W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJE  NAM:

• w sobotê, 10 listopada – œwiêty Leon Wielki, papie¿ z V wieku, którego 
zapamiêtano jako gorliwego obroñcê jednoœci Koœcio³a. Zosta³ og³oszony jego 
doktorem.
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