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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10; 1 Tes 2, 7b-9. 13; Mt 23, 1-12

Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów: „Miejsce
Mojżesza w nauczaniu zajęli nauczyciele Pisma i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Przygotowują wielkie ciężary, których nie można unieść,
i nakładają je ludziom na ramiona, a sami nie chcą ruszyć ich
nawet palcem. Czynią zaś wszystko, aby pokazać się ludziom.
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów.
Lubią zajmować pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach.
Pragną, aby ludzie pozdrawiali ich na placach i nazywali rabbi.
Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabbi, gdyż macie
tylko jednego nauczyciela, a wszyscy jesteście braćmi. Nie
nazywajcie też nikogo na ziemi ojcem, gdyż macie tylko jednego Ojca, który jest w niebie. Nie pozwalajcie również, aby
was nazywano mistrzami, bo jedynym waszym mistrzem jest
Chrystus. Największy z was niech się stanie 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, 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. Ale faryzeizm zagraża nie tylko kapłanom, wszyscy jesteśmy tłumem faryzeuszów. Jezus chce, byśmy byli prawdziwymi
uczniami, którzy słuchają słowa Bożego i rozważają je w swym
sercu.
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.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mdr 6, 12-16; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Królestwo niebieskie
będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje
lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było
głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach.
A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: «Pan młody
nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy obudziły się
wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do
rozsądnych: «Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną». Ale rozsądne odpowiedziały: «O nie, gdyż mogłoby nie
starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie».
Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: «Panie, panie, otwórz nam!».

Lecz on im odpowiedział: «Zapewniam was, że was nie znam».
Czuwajcie, więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.
W świetle lepiej widać
Czy przypadkiem nie przypominamy tych dziesięciu panien?
Oczywiście, że przypominamy. Każdy z nas ma czasami więcej,
a czasami mniej światła. Czasami tkwimy w mroku, a czasami w światłości. Bardzo ważny jest decydujący moment, kiedy
panny po przebudzeniu mają stanąć przed panem młodym. Do
niego należy decyzja, czy wpuści je na wesele. Dziwna sytuacja.
Pan młody, czyli Jezus mówi: Zapewniam was, że was nie znam.
Jak to możliwe, żeby nasz Stwórca i Zbawiciel nas nie znał? Przecież to On, dając nam życie, zaprosił nas do swego orszaku. Nie
zna? A może nie poznaje, ponieważ otacza nas ciemność. Może
naszym zadaniem jest uczynić wszystko, aby dać się rozpoznać

Jezusowi. Pewnego dnia, gdy Bóg będzie otwierał nam bramy
nieba, będzie to dla nas moment decydujący. Czy powie wtedy
do nas, że poznaje naszą twarz, twarz, którą stworzył?

Panie, Ty chcesz przyjrzeć mi się z bliska, ujrzeć moją
twarz, a ja tak często trwam w ciemności grzechu. Niech
Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wyrzekam się
wszelkiej ciemności.
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„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
Konferencja Episkopatu Polski podczas 346. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze w dniu 27 listopada 2008
roku podjęła decyzję, aby każda druga niedziela listopada
była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Organizatorem tego dnia jest Papieskie
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tym razem
w całym Kościele w Polsce w niedzielę 12 listopada będzie
odbywał się on już po raz dziewiąty. Co roku wybierany jest
jeden kraj szczególnie doświadczany prześladowaniami. W tym
roku są to chrześcijanie na Bliskim Wschodzie.
Gdzie na Bliskim Wschodzie
najbardziej potrzebna jest pomoc?
Syria
Szacuje się, że na przestrzeni
sześciu lat (od 2011 roku) liczba
chrześcijan w Syrii spadła o 50%
(92 500 osoby). Aktualnie chrześcijanie stanowią 5% populacji
Syrii. Wyjątkowo dramatycznym
przykładem jest Aleppo, znajdujące się w epicentrum syryjskiej
wojny domowej. Całość populacji
miasta skurczyła się z 2,3 miliona
do 1,6 miliona (o 30%), a jednocześnie w tym samym okresie
liczba chrześcijan w Aleppo zmalała o 80%. Obecnie Aleppo zamieszkuje ok. 35 000 chrześcijan.

Spadek tej liczby postępuje coraz szybciej.
Irak
Po rozpoczęciu wojny w Iraku w 2003 roku z kraju wyemigrowało ok. 66% chrześcijan. Podczas gdy przed
2003 rokiem w Iraku żyło między 800 000 a 1,2 miliona chrześcijan, dziś jest to zaledwie 250 000 - 400 000.
Chrześcijanie stanowią dziś w Iraku 0,8% populacji kraju. Szacuje się, że w ciągu najbliższych
trzech lat chrześcijanie całkowicie
znikną z Iraku.
Liban
Do tej pory Liban był jedynym krajem na Bliskim Wschodzie
o znaczącej liczbie chrześcijan.
Szacuje się, że stanowią oni 35%
populacji. Liban boryka się obecnie z ogromną falą uchodźców
z Syrii, Iraku i innych sąsiadujących krajów. Z samej Syrii przebyły tam 2 miliony uchodźców,
co zważywszy na ogólną liczbę
rdzennej ludności Libanu (4,3 miliona), stanowi poważny problem
w zmianie struktury społecznej
(większość uchodźców to muzułmanie), a także ekonomicznej.
Kraj nie jest w stanie zagwarantować wszystkim ani mieszkań,
ani pracy, a nawet wystarczających zasobów wody, czy dostępu
do prądu. Prowadzi to do silnych
napięć między Libańczykami
a uchodźcami.
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Nieustanna modlitwa Kościoła – Msza Święta
Msza Święta jest spotkaniem z Bogiem, modlitwą, rozmową z Nim, oddaniem należnej Mu czci, słuchaniem Go a także
przyjęciem do swego życia. Msza Święta, jest sakramentem
ustanowionym przez Pana Jezusa słowami: „Bierzcie i jedzie
z tego wszyscy: to jest ciało moje, które za was będzie
wydane (…) To czyńcie na moją pamiątkę”. Sakramentem,
czyli wydarzeniem, w którym Bóg (rzeczywistość niewidzialna) przychodzi do człowieka i udziela darów (łaski) Bożych
poprzez rzeczywistość widzialną.
Pamiętajmy, że najlepszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, zanim osiągną
niebo, jest Msza Święta. Wyrazem naszej pobożności i troski
o dusze zmarłych są tak zwane Msze Święte gregoriańskie,
czyli trzydzieści Mszy w intencji zmarłego, sprawowanych

bez przerwy dzień po dniu. Msze za naszych bliskich zmarłych możemy też zamawiać w rocznicę ich śmierci, w dniu ich
imienin czy urodzin. Nie szczędźmy tego daru modlitwy, jeśli
zależy nam na ich zbawieniu wiecznym.
Po co zamawiać Mszę Świętą?
W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy Świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna
ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych
grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło,
z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy Świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?
Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją
mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu. Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół,
o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Ile to „kosztuje”?
Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna.
Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim
posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość
zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję – zgodnie
z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Kończący się Tydzień Modlitw za Zmarłych zachęca nas do
pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci są m.in. wypominki za zmarłych. Jeśli ktoś nie
zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić w najbliższym
czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy
św. w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny,
to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów
i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
2. W niedzielę, 5 listopada, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy.
3. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w czwartek, 9 listopada, na Mszy św. o godz. 18.00.
4. W piątek, 13 października, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy
będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
5. W sobotę, 11 listopada, 99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba
o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej
i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu
się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym
momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Zapraszamy na
Mszę św. o godz. 9.00 w intencji Ojczyzny i o 18.00.
6. Niedziela, 12 listopada, to Dzień Solidarności z Kościołem
prześladowanym w różnych częściach świata. Swoimi modlitwami i ofiarami składanymi do puszek wspieramy chrześcijan
na Bliskim Wschodzie.
7. W czwartek, 16 listopada, Msza św. o godz. 18.00 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki
z intencjami.
8. W intencji rodzin ul. Tysiąclecia 6. klatka V, którzy przyjęli
Matki Bożej Fatimskiej w niedzielę 10 grudnia o godz. 9.00,
będzie odprawiona Msza św., na którą serdecznie zapraszamy.
Od piątku, 3 listopada, trwa nawiedzenie figury Matki Bożej
Fatimskiej w bloku Tysiąclecia 6 klatka VI.
9. Pan Leszek Kołodziejczyk – tak jak w latach poprzednich
– będzie roznosił do naszych domów opłatek wigilijny. Przyjęcie go z parafii, a nie kupowanie na targu lub w supermarkecie, jest znakiem więzi z naszą wspólnotą parafialną. Przypominamy o tym, żeby przestrzec przed nieuczciwymi ludźmi,

którzy rzekomo w naszym imieniu roznoszą opłatki. Jedyną
osobą wydelegowaną przez parafię jest pan Leszek Kołodziejczyk. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na
prace w naszym kościele.
10. W trzecią niedzielę miesiąca, 19 listopada – ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace przy kościele.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W czwartek, 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni
w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką
wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało
się przy niej życie Kościoła i nawet, kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika
Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś
nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
• W piątek, 10 listopada, św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież
i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa
i prymatu papieża;
• W sobotę, 11 listopada, św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski,
który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie męczennik
w Kościele Zachodnim;
• W poniedziałek, 13 listopada, św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach
Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze;
• W czwartek, 16 listopada, Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska – Matka Miłosierdzia. Nasze myśli pobiegną tego dnia
do Ostrej Bramy w Wilnie. Jest to dzień pamięci o Polakach, którzy na skutek historycznych i politycznych zmian znaleźli się poza
granicami Ojczyzny.
• W piątek, 17 listopada, św. Elżbieta Węgierska (1207-1231),
zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie,
uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit
tercjarki św. Franciszka;
• W sobotę, 18 listopada, bł. Karolina Kózkówna (1898-1914),
dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza
na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest
patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu
Czystych Serc.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA

5. Michał Rafał Banaś

CHRZTY: październik 2017
1. Michał Lech Korczyński
2. Amelia Magda Zalesińska
3. Leonidas Aleksander Sobczyk
4. Igor Wiktor Zębala

ZMARLI: październik 2017
1. Irena Dąbrowska
2. Zofia Kwiecień
3. Janina Kozioł

5 INTENCJE MSZALNE

XXXI 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
Poniedziałek 06.11.
17.00. † Zbigniewa Zacz, od brata Mieczysława
18.00.		 Msza święta oktawalna za zmarłych
Wtorek 07.11.
7.00.
18.00. 1) Msza święta oktawalna za zmarłych
		 2) † Mirosława Jakóbczyka, od żony, syna, córki,
			 zięcia i wnuczki
Środa 08.11.
17.00. † Mieczysława Adamskiego w 3. r. śmierci
18.00. 1) Msza święta oktawalna za zmarłych
		 2) Za zmarłych współmałżonków i rodziców
			 z obu stron
Czwartek 09.11. Rocznica Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej
17.00. † Stanisława Kutryba w rocznicę śmierci, od syna
			 z rodziną
18.00. † Stanisława, Leokadię Bargieła
Piątek 10.11. Św. Leona Wielkiego
17.00. † Irenę, Stanisława Seweryś
18.00·1) † Bożenę Olszewską, od kolegów i koleżanek
			 z PKM Sosnowiec
		 2) † Józefa Pietrzak, od syna Jarosława
Sobota 11.11. Św. Marcina z Tours
9.00. 1) Za ojczyznę
		 2) † Jana Grocholskiego w 6. r. śmierci, od żony i dzieci
18.00. 1) Zmarłych z rodzin: Krasnodębskich i Jędrzejewskich
		 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Leny Tutak
			 w 1. r. urodzin

!

XXXII Niedziela Zwykła 12.11.
9.00. 1) † Alfreda Hrapka w 9. r. śmierci, od żony i dzieci
			 z rodzinami
		 2) W intencji mieszkańców, którzy przyjęli figurę Matki
			 Bożej Fatimskiej, z ul. Tysiąclecia 6. kl. II
10.30. † Emilię Życińską i jej rodziców Apolonię i Stanisława
12.00. † Adriana Janusa w 11. r. śmierci; Janinę, Lucjana Janus

18.00. † Bożenę Olszewską, od znajomych z ul. Tysiąclecia 6
Poniedziałek 13.11. Pierwszych Męczenników Polskich
17.00. † Stanisława Jasek; Eugeniusza Wiśniewskiego
18.00. † Agnieszkę Guśtak, od Joanny Subik
Wtorek 14.11.
7.00.
18.00. 1) † Andrzeja Maj, od przyjaciół
		 2) † Wiesława Buchtę
Środa 15.11.
17.00. † Władysławę, Józefa, Stanisława, Józefa Jasek
18.00. 1) † Jana, Józefę Tkacz, od Anny Tkacz z rodziną
		 2) † Jana, Zofię Olechowskich, od syna z rodziną
Czwartek 16.11.
17.00. † Mariannę, Jana Podsiadło; Stanisławę, Antoniego
Bogackich
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla
			 nich, a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów
Piątek 17.11. Św. Elżbiety Węgierskiej
17.00. † Józefa Pietrzak, od syna Marka
18.00. 1) † Bożennę Nowak, od sąsiadów z bloku
		 2) † Mirosława Jakóbczyka, od szwagierki Doroty
			 z rodziną
Sobota 18.11. Bł. Karoliny Kózkówny
7.00.
18.00. 1) † Janinę, Zdzisława Andrzeja Kisielewskich;
			 Kamila Kołodziejczyka
		 2) † S. Małgorzatę Bartos, od pań: Szlęk, Janas,
			 Szelepajło

!

XXXIII Niedziela Zwykła 19.11.
9.00. 1) † Teresę, Stanisława Głowackich
		 2) W intencji mieszkańców, którzy przyjęli figurę Matki
			 Bożej Fatimskiej, z ul. Tysiąclecia 6. kl. IV
10.30.		 Chrzty: Jakub Wilczek
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej i Anioła Stróża dla Angeliki w 18. r. urodzin,
			 od dziadków
18.00. † Wiesławę, Czesława Swoboda; Zdzisławę, Kazimierza
			 Czech; Józefa, Emilię, Marię Romanowskich
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