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 EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ DRUGĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                 Mk 12, 38-44  

Wdowi grosz 

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z 
upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, 
pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy 
wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”.  
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 
pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.  
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta 
uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy 
bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. 
 
 

� ●  
 
 

 „Wiele, bracia, opuszczacie wyrzekając się pragnień ziemskich. Nasze dary, choćby 
były niewielkie, wystarczają Panu. Ocenia On  bowiem serce, a nie rzecz. Nie zważa 
na to, co Mu ofiarowano, lecz z  jaką miłością to dano. Pan ceny kupna nie 
wyznacza, jednak królestwo Boże tyle kosztuje, ile masz, aby je kupić. Wdowa 
kupiła je za dwa pieniążki. (...) Rozważcie tedy bracia, że nie ma nic tańszego niż 
królestwo niebieskie, gdy się je kupuje i nic droższego, gdy się je ma”. (Rz 13, 8).  
                                                                                                                 Św. Grzegorz Wielki (+604)  

              

Chrystus, chwaląc ubogą wdowę, pokazuje nam, że właśnie trudna sytuacja, w której 
decydujemy się na ofiarę, jest najodpowiedniejszą chwilą. Oddanie siebie - Panu Bogu 
i bli źniemu - nie może być uzależnione od tego czy akurat mamy czas. Poza tym warto 
może przy okazji popatrzeć na swoje życie i poszukać takiego momentu, kiedy miałem 
odpowiednie warunki do pomagania. Zawsze są inne potrzeby czy sprawy do 
załatwienia. 
Chrystus rzadko bezpośrednio, tak jak wdowę, kogoś chwali. Ale właśnie w ten sposób 
wzywa nas do postawy ubogiej wdowy, do dzielenia się tym co mamy. Takim wdowim 
groszem może być modlitwa, może być każdy uśmiech, czy dobre słowo,  którym 
możemy się dzielić w każdej chwili naszego życia. 

                                                                                                                                         ks. Marek Dynia 

 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. 11 listopada zapraszam na Mszę św. z racji Uroczystości Wspólpatronki Diecezji 
     - św. Wiktorii i 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości . 
2. Informuj ę, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej parafii w niedzielę 
    29 listopada. Poprowadzi je kapucyn – ojciec Błażej Strzechmiński. 
3. Zapraszam do Oratoryjnej Kawiarenki. 
 

� ●  
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Stanisław Szymański i śp. Jadwiga Bonecka – pokój ich duszom. 
 

� ●  
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Lenę, Annę Janas i Patrycję Szymańską - niech Bóg prowadzi je przez życie drogą  
                 wiary, prawdy i miłości. 
 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Mały Szkot prosi ojca o pieniądze na karuzelę. 
- Jeszcze  czego! - oburza się ojciec. - Nie wystarcza ci, że ziemia się kręci?! 
 
Kowalski chce kupić dla żony prezent. Dlatego wybiera w sklepie, patrzy na ceny i nie 
może się na nic zdecydować. Prosi o pomoc obserwującą go ekspedientkę. 
- Przepraszam bardzo, gdyby pani była moją żoną, to  co by pani wybrała? 
- Innego męża - odpowiada sprzedawczyni. 
 
Jasiu z babcią idą do kościoła. Podczas podniesienia wszyscy mówią: 
- Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. 
A Jasiu mówi: 
- Babci wina, babci wina, babci bardzo wielka wina. 

                         
 W każdy I czwartek miesiąca na Mszach św. wypraszamy 
łaski za pośrednictwem ojca Pio. 

Kalendarium 
 1887 – 25.05: ojciec Pio rodzi się w Pietrelcinie, rodzicami 
             są Grazio Forgione i Maria Giuseppa Di Nunzio; 
          – 26.05: na chrzcie, w kościele św. Anny otrzymuje  
             imię Francesco; 
1899 – przyjmuje pierwszą Komunię świętą; 
         – 1-27.09: bierzmowania udziela mu w kościele  
          św. Anny w Pietrelcinie, arcybiskup Benewentu; 
1903 – 01.01: po doświadczeniu widzenia, jest pewien, że  
            jego życie będzie nieustanną walką z szatanem; 
         – 06.01: wstępuje do nowicjatu kapucynów w Morcone; 

            – 22.01: nakłada habit i przyjmuje imię Pio; (cdn.)



 
 

INTENCJE 
                                                     
                                                      PONIEDZIAŁEK 09. 11. 2009                                                           
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Marcjanik z racji 75 rocz. 
                   urodzin oraz dla całej rodziny, wnucząt i prawnucząt. 
 
                                                     WTOREK 10. 11. 2009 
16.00 int. wolna 
 
                                                      ŚRODA 11. 11. 2009 

UROCZYSTOŚĆ  WSPÓŁPATRONKI DIECEZJI – ŚW. WIKTORII 
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO ŚCI 

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Józefa i Tadeusza Tworskich oraz Józefa Badowskiego; 
                +Czesława Jańskiego /int. od rodziny Borguli/; 
                +Seweryna w 6 rocz. śmierci, Władysławę i Stanisława Chwalińskich 
                   oraz Jana Stępniarka; 
                +Agnieszkę i Józefa Miazga; 
                +Jana Skonecznego w 1 rocz. śmierci; 
                +Grzegorza Bernata /int. od żony z synem/; 
                +Stanisława Szymańskiego /int. od żony/; 
                +Jadwigę Bonecką /int. od męża/ oraz Henryka w 14 rocz. śmierci 
          i cr. Olszewskich i Wójciaków.  
 
                                                     CZWARTEK 12. 11. 2009 
16.00 Za +Janusza Kaczmarczyka w 4 rocz. śmierci. 
 
                                                     PIĄTEK 13. 11. 2009 
16.00 Za +Stanisławę Zysiak w 8 rocz. śmierci. 
 
                                                     SOBOTA 14. 11. 2009 
16.00 Za +Katarzynę, Władysława i Janinę Kobyłeckich oraz Józefa. 
16.30 Za +Bogdana Gila w 17 rocz. śmierci. 
 
                                                     NIEDZIELA 15. 11. 2009 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Zdzisława Wojtysiów 
                  z racji 25 rocz. ślubu. 
16.00 Za +Elżbietę Żegnałek w 19 rocz. śmierci oraz Jana, Janinę, Mieczysława 
                  i Stanisława.  
 

 
 
 


