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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 45, 1. 4-6; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak przyłapać Jezusa na słowie. Posłali do Niego swoich uczniów razem ze zwolennikami
Heroda z zapytaniem: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej. Nie dbasz
o niczyje względy i nie zważasz na ludzką opinię. Powiedz
nam, co o tym sądzisz: Czy należy płacić podatek cesarzowi,
czy też nie?”. Jezus poznał ich przewrotność i odpowiedział:
„Obłudnicy! Dlaczego Mnie wystawiacie na próbę? Pokażcie
Mi monetę, którą się płaci podatek!”. A oni podali Mu denara.
Wtedy zapytał: „Czyja jest ta podobizna i napis?”. Odpowiedzieli: „Cesarza”. Wówczas rzekł: „Oddajcie, więc cesarzowi to,
co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie”.

Boska moneta
W starożytności było tak, że imperium sięgało tam, gdzie sięgał
obraz cesarza. Jeżeli cesarz wybił monetę ze swoim wizerunkiem,
to tak daleko, jak zawędrowała ta moneta, tak daleko cesarz czuł
się panem. Jego wizerunek wyznaczał granicę jego wpływu, granicę jego panowania. Pomyślmy sobie teraz o Jezusie Chrystusie, który w sercu każdego człowieka zostawił swój obraz, swoją
podobiznę. Jak daleko sięga granica Jego królestwa w nas, jak
bardzo rozciąga się na pokolenia, na cały świat. Jezus Chrystus
zostawia nam swoje Oblicze wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie i dlatego cała ludzkość jest pod Jego panowaniem. I to
jest dobre panowanie.
Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie, abym
coraz bardziej upodabniał się do Ciebie.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego. A jeden z nich, znawca
Prawa, zapytał Go podchwytliwie: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”. On odpowiedział: „Będziesz
miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją
duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie jest podobne do niego: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
Obietnica Jezusa
Znałem kiedyś młodego człowieka, który poddał się badaniom
psychologicznym. Nie zapytał najpierw, czy lekarz, który będzie
go badał, jest mądrym człowiekiem. Niestety trafił na lekarza
jedynie wykształconego. Po zakończeniu badań psycholog powiedział, że ten młody człowiek jest niezdolny do kochania. Takie
słowa brzmią jak wyrok, a człowiek, który otrzyma taki wyrok,
traci sens życia, bo jak można żyć, będąc niezdolnym do kocha-

nia. Nie można mieć nadziei na szczęście. Traci się jakikolwiek
cel życiowy. Cała wina leżała po stronie lekarza, który okazał się
człowiekiem głupim. Nikt nie ma prawa powiedzieć o drugim
człowieku, że jest niezdolny do kochania. Prawdą jest, że prawdziwie kochać nie jest rzeczą łatwą. Wielu z nas może myśli, że
nie potrafi kochać. Słowa Jezusa: „Będziesz miłował”, uważamy
za nakaz i doznajemy rozterki, ponieważ często nie zachowujemy tego przykazania. A czy myślałeś o tym, że te słowa są obietnicą? Przyjdzie dzień, że będziesz kochał nie swoją siłą, ale łaską
Bożą. Nie bój się, że nie potrafisz kochać! Jezus obiecuje, że da ci
tę siłę!
Panie, jest we mnie ogromne pragnienie miłości, które
może być zaspokojone jedynie przez Ciebie. Panie, wypełnij mnie Tobą, aby moc Twojej miłości rozlewała się poza
mnie i przeze mnie na wszystkich, których spotykam.

Co wiemy o Wszystkich Świętych?
Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan.
W ciągu roku niemal codziennie wspominamy znanego
świętego. Jednak liczba świętych jest znacznie większa. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym
niekiedy opiniom – „Świętem Zmarłych”, ale przypomina
wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia – 2 listopada –
wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień
modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do
chwały nieba. Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących,
niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości.
Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości
Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich,
także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia
wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.
Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się
od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich Wiernych

Zmarłych) przypadającego na 2 listopada. Uroczystość przypadająca na 1 listopada wyraża powszechne powołanie do
świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są
zaproszeni do Domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech
stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć
czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie. Wspomnienie
wszystkich świętych ma źródło w kulcie męczenników.. Każda z lokalnych wspólnot posiadała spis swoich męczenników, którzy przez sam fakt męczeństwa stawali się bliskimi
Chrystusa, dlatego ich wstawiennictwo nabierało szczególnej mocy. Stopniowo do tych list dopisywano imiona nie
tylko męczenników, ale też innych osób odznaczających się
szczególną świętością. Pierwszym świętym spoza grona męczenników był zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours.
Początki święta sięgają IV wieku. W Antiochii czczono
wtedy pamięć o wielu bezimiennych męczennikach, których wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.
W Rzymie w VII wieku papież Bonifacy IV poświecił dawny
Panteon i uczynił go kościołem ku czci Bogurodzicy oraz
wszystkich Męczenników.
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Światowy Dzień Misyjny
Pod hasłem „Idźcie i głoście” 22 października we
wszystkich kościołach i kaplicach świata będzie przeżywany Światowy Dzień Misyjny. Decyzją Stolicy Apostolskiej już od 91 lat, zawsze w przedostatnią niedzielę października, swoimi modlitwami i ofiarami materialnymi
wspomagamy młode Kościoły na terytoriach misyjnych.
W Polsce światowy dzień solidarności w modlitwie i pomocy materialnej rozpoczyna Tydzień Misyjny i znany jest
jako Niedziela Misyjna. Wszystkie inicjatywy podejmowane
w tym dniu, według zamysłu i wskazań Stolicy Apostolskiej,
powinny mieć charakter powszechny, czyli pokazywać jedność Kościoła. W świątyniach przeprowadzana jest zbiórka
na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia
Wiary.
Niedziela Misyjna jest dniem, który na nowo gromadzi
nas wokół Jezusa – pierwszego i największego głosiciela
Ewangelii, pisze w orędziu Ojciec Święty Franciszek na Światowy Dzień Misyjny. Już w pierwszych zdaniach swojego
przesłania Papież wskazuje: „Kościół jest bowiem misyjny ze
swej natury. Gdyby tak nie było, to nie byłby on Kościołem
Chrystusa, ale stowarzyszeniem pośród wielu innych, które
bardzo szybko wyczerpałoby swój cel i zanikło”. Jeżeli jestem osobą wierzącą, jeżeli pragnę autentycznie przeżywać
moją więź z Jezusem, to czymś naturalnym staje się, że chcę
się zaangażować, chcę by ktoś inny Jezusa spotkał, Jego
miłości doświadczył, aby zobaczył w swym życiu światełko
nadziei, światełko Jezusowego miłosierdzia. Tydzień Misyjny
ma nam tylko pokazać jak wiele jest inicjatyw i w jak różny

sposób możemy pomagać misjom. Inicjatywy misyjne można natomiast podejmować cały rok. Niedziela Misyjna to powiedzenie każdej i każdemu z nas: I Ty, skoro znasz Jezusa
– idź i zanieś Go innym.
Na świecie pracuje 350 tysięcy misjonarzy, z czego ponad
2 tysiące to Polacy. Niedziela Misyjna zwraca uwagę na to,
jak bardzo potrzebne jest zaangażowanie misyjne w świecie, w którym 5 miliardów ludzi nie jest ochrzczonych. Polacy

każdego roku przekazują z Niedzieli Misyjnej dla Kościołów
misyjnych około 1 mln dolarów amerykańskich. Dzięki ofiarom Polaków z Niedzieli Misyjnej 2016 roku Papieskie Dzieła
Misyjne przekazały Stolicy Apostolskiej na pomoc misyjną
1 141 658, 03 USD. Fundusze są przeznaczone na budowę
kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozbudowę ewangelizacji medialnej.
opracowano za: BPKEP/PDM
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1. Niedziela, 22 października, to w całym Kościele Światowy
Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Przeżywamy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Módlmy się za
misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach.
2. W niedzielę, 22 października, po Mszy św. o godz. 18.00
spotkanie Kręgu Biblijnego.
3. Trwa nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w bloku
Tysiąclecia 6. kl. IV.
4. Kończy się miesiąc październik, który – jak pamiętamy –
jest poświęcony modlitwie różańcowej. Jeśli ktoś do tej pory
nie był jeszcze na nabożeństwie różańcowym, to może to
uczynić właśnie w tym tygodniu. Wykorzystajmy te dni, które nam zostały, aby w tej prostej, lecz głębokiej modlitwie
uwielbiać Boga razem z Jego i naszą Matką i prosić o łaski potrzebne zarówno nam, jak i naszym bliskim. Żyjącym możemy
wypraszać łaski potrzebne do dobrego przeżywania codzienności, zaś dla zmarłych możemy prosić o miłosierdzie, aby jak
najszybciej mogli oglądać Boże Oblicze.
5. W poniedziałek, 23 października, na Mszy św. o godz.
18.00. spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
6. W sobotę, 28 października w Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym odbędzie
się Dzień Wspólnot Diecezjalnych. Spotkanie rozpocznie się
Eucharystią o godz. 15:00. Po Mszy Świętej będzie czas na
wzajemne poznanie się i integrację. Zwieńczeniem spotkania
będzie wieczór uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu podczas, którego (przed adoracją) spotka się z nami
nasz gość specjalny – Marcin Jakimowicz – redaktor Gościa
Niedzielnego oraz lider Diakonii Świętej Rodziny.
7. W środę, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa,
którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim
zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną.
8. W uroczystość Wszystkich Świętych mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy świętej. W naszym kościele Msze św.:
godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W tę uroczystość uwielbiamy
Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy
przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są
oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. W kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego o godz. 14.00 Msza św. a po niej procesja na cmentarz.
9. W czwartek, 2 listopada, w liturgii celebrujemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zadusz-

ny. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas
w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób
szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem.
W naszym kościele w środę będzie następujący porządek
Mszy św.: godz. 9.00, 18.00.
10. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy
groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników. A może w pobliżu grobu naszych bliskich
znajduje się jakiś opuszczony czy zapomniany grób, o który
także moglibyśmy zadbać. Postarajmy się spełnić ten uczynek
miłosierdzia, włączając w to również nasze dzieci, aby i one
mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy już od nas odeszli.
11. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać
dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za
grzechy odpuszczone już, co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię
Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich.
Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy
pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
Codziennie modlimy się też za zmarłych w naszym kościele
na wypominkach oktawalnych, o godz. 17.30 modlitwa różańcowa a potem Msza święta.
12. Przyjmujemy na wypominki: roczne i półroczne – czytane
w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00; oktawalne –
czytane przez osiem dni od 1 do 8 listopada, połączone z modlitwą różańcową o godz. 17.30 i Mszą św. za tych zmarłych
o godz. 18.00. Na stoliku pod chórem wyłożone są karteczki
na wypominki. Można także zamawiać Msze św. na przyszły
rok.
13. W niedzielę, 5 listopada, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
14. Pierwszy czwartek miesiąca, 2 listopada – po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
15. Pierwszy piątek miesiąca, 3 listopada, w naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia - okazja do pojednania
się z Bogiem. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej

od godz. 16.45. Prosimy też zgłaszać chorych na pierwszy piątek, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem. Po wspólnej modlitwie za zmarłych – nabożeństwo
ku czci Serca Pana Jezusa.
16. W pierwszą sobotę miesiąca, 4 listopada, czcimy Matkę Najświętszą i powierzymy naszą wspólnotę parafian,
tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu
Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W sobotę, 28 października, święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów jako
krewni Pana Jezusa; wg. niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską;
• W sobotę, 4 listopada, św. Karol Boromeusz, (1538-1584), arcybiskup Mediolanu, wprowadzający gorliwie reformy Soboru
Trydenckiego.

5 INTENCJE MSZALNE

XXIX Niedziela Zwykła 22.10.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Angeliki z okazji 18. r. urodzin
10.30. 1) † Sabinę Woszczek w 12. r. śmierci; zmarłych
			 z rodziny Woszczek
		 2) † Marcina Wilka, gregorianka 22
12.00.		 Roczki: Dominika Denkiewicz
18.00. 1) † Waleriana Wcisło, od syna z rodziną
		 2) W intencji Panu Bogu wiadomej oraz o szczęśliwą
			 operację i szybki powrót do zdrowia dla Eryka
			 Liebe
Poniedziałek 23.10.
17.00. † Marcina Wilka, gregorianka 23
18.00. † Norberta Kocybę, od żony, dzieci i wnuków
Wtorek 24.10.
7.00. † Marcina Wilka, gregorianka 24
10.00. † Pawła Ochędzana, od dyrektora, pracowników
			 i uczestników Środowiskowego Domu
			 Samopomocy
18.00. † Agnieszkę Guśtak, od Ewy i Józefa Guśtak
Środa 25.10.
17.00. † Marcina Wilka, gregorianka 25
18.00. † Jana, Małgorzatę, Ryszarda Mechockich;
			 Wincentego, Zofię Nowaków
Czwartek 26.10.
17.00. † Marcina Wilka, gregorianka 26
18.00. † Kazimierza Grabowskiego i zmarłych z rodzin
			 Grabowskich i Skowronów
Piątek 27.10.
17.00. † Marcina Wilka, gregorianka 27
18.00 † Agnieszkę Guśtak, od Marii Gargas
Sobota 28.10. Święto Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza
7.00. † Marcina Wilka, gregorianka 28
18.00. † Paulina Musiał w 5. r. śmierci
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XXX Niedziela Zwykła 29.10.
9.00. 1) † Adama Matczyk
		 2) † Marcina Wilka, gregorianka 29
10.30. † Za zmarłych z rodzin Przeniosło, Gorgoniów; Józefa,
			 Józefę Podstawa; Stanisławę, Antoniego Rubka;
			 Barbarę Baranowską; Tadeusza Buchacza

12.00.		 O Boże błogosławieństwo w 1. r. urodzin dla Juli
			 Barbary Tabor
18.00. † Adama Kaszę w 7. r. śmierci i zmarłych z rodziny
			 Kasza i Krzysztofczyków
Poniedziałek 30.10.
17.00. † Marcina Wilka, gregorianka 30
18.00. † Bolesława Widawskiego w 22. r. śmierci, od żony,
			 córki i wnucząt
Wtorek 31.10.
7.00. † Mirosława Jakóbczyk, od uczestników pogrzebu
18.00. † Walerię Liwak; Alfreda Marczewskiego; zmarłych
			 z rodzin Liwaków i Marczewskich
Środa 01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
9.00. † Zmarłych z rodzin Kostarków, Pasternaków,
			 Cębrzyńskich, Wójcików; Jolantę Molisak;
			 s. Małgorzatę Bartos
10.30. † Mieczysława Majchrzaka; Jana Skowrona, od dzieci
12.00.		 Za parafian
18.00.		 Msza święta oktawalna za zmarłych
Czwartek 02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych
9.00. 1) † Mariannę Sikora
		 2) † Helenę Krakowińską, od Alicji
18.00. 1) Msza święta oktawalna za zmarłych
		 2) † Agnieszkę Guśtak, od Bogusławy Subik
Piątek 03.11.
17.00. † Marię Leszczyńską, od rodziny Strączkiewiczów
18.00 1) Msza święta oktawalna za zmarłych
		 2) W intencji ojczyzny
Sobota 04.11. Św. Karola Boromeusza
7.00. † Zofię Kwiecień, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) Msza święta oktawalna za zmarłych
		 2) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca

!

XXX Niedziela Zwykła 05.11.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) W intencji mieszkańców, którzy przyjęli figurkę
			 Matki Bożej Fatimskiej, z ul. Tysiąclecia 6. kl. I
10.30. † Czesława Kamińskiego
12.00. † Katarzynę Kurzydło w 2. r. śmierci, od męża, córki
			 i syna z rodzinami
18.00. Msza święta oktawalna za zmarłych
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