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Listopad obfituje w kilka świąt, które skłaniają do zadumy i refleksji. Jest to dobry moment 
na przemyślenia, także nad własnym życiem, nad przeszłością, teraźniejszością i 
przyszłością. Jest to okazja do wspomnień, do dzielenia się troskami, kłopotami i radością. 
Natomiast koniec miesiąca to czas wróżb i magii. Jednak wszystkim tym, którzy zamierzają 
sobie powróżyć w noc andrzejkową, przypominamy, że przypada ona w wigilię andrzejek, 
czyli 29 listopada /na zdj. Modlitwa Wypominkowa na cmentarzu/. 
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EWANGELIA NA TRZYDZIEST Ą TRZECIA NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                  Mt 25, 14-20 
118. Największe przykazanie. 

Przypowieść o talentach 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Pewien człowiek mając się udać w 
podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który 
otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po 
dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas 
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: 
«Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana». Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa 
talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 
zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu 
rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana». Przyszedł i ten, 
który otrzymał jeden talent i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: 
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność». Odrzekł mu pan 
jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać 
tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja 
po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten 
talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów». 
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto 
nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w 
ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". 

●●● 
Uczeń Chrystusa to człowiek odważny, wielkoduszny, zaangażowany i pracowity, 
niepoddający się zniechęceniu, małostkowości i lenistwu. Jest raczej gwałtownikiem, który 
zdobywa królestwo niebieskie przebojem, który wszystko stawia na Chrystusa i nie boi się 
ryzyka. Powołanie chrześcijańskie to wezwanie, a nawet zobowiązanie, do osobistej 
gorliwości, rozwoju i dobrej organizacji pracy. Oczywiście: jest jasne, że Jezusowi nie 
chodzi o finansowy zysk, o oprocentowanie lokat i wydajność inwestycji. Ale na pewno 
chodzi o inwestycje duchowe, czyli pracę nad sobą, nad swoją wiarą, powołaniem, 
gotowością do służby i podejmowania różnych zadań.  
Te zadania są zróżnicowane, zależnie od indywidualnych możliwości człowieka. Każdy 
człowiek jest inny, inaczej wyposażony, ma inne upodobania, uzdolnienia i możliwości. 
Ale każdy jakieś ma! Nie ma nikogo pozbawionego całkowicie szans. Dlatego najpierw 
trzeba dobrze rozeznać swoje możliwości i dostosować do nich pułap wymagań. 
Skromniejsze wyposażenie nie oznacza wcale mniejszych szans, tylko inną miarę efektów. 
Efektów tych nie należy oceniać miarą bezwzględną, tylko zawsze odnosić je do 
możliwości człowieka. Oceniać należy postawę i zaangażowanie, a nawet tzw. szczere 
chęci - o ile są autentyczne, a nie stanowią jedynie zasłony dymnej dla lenistwa i beztroski. 
 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. Informuj ę, że Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w poniedziałek 
    28 listopada. Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek – 29 listopada. Msze św. 
    będą sprawowane w te dni o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. W Odpust Parafialny, 
    tj. 30 listopada o godz. 16.00 rozpocznie się specjalne nabożeństwo Uzdrowienia  
    Wspomnień, a po nim, o godz. 17.00, Msza św. 
2. Ofiary, które za tydzień złożymy na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie  
    kościoła. Bardzo proszę o hojność, abyśmy mając bardzo dobry system ogrzewania 
    nie musieli marznąć w kościele 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

WŁASNOŚĆ OSOBISTA 
Skarżysz się, że ktoś z twojej własności korzysta; 
Grzech - jest to jedyna twoja własność osobista. 
                                             Adam Mickiewicz 
 
SKARGA 
"Uszło szczęście, i próżno dotąd za nim chodzę!" 
- Nie uszło, czeka ciebie na krzyżowej drodze. 
                                             Adam Mickiewicz 
 
WIERZCHOŁEK I PODSTAWA 
Na głębszych fundamentach wyższy mur stać może, 
I wyższy rozum tylko na głębszej pokorze. 
                                                     Adam Mickiewicz 
 
 
Do końca grudnia czytamy Ewangelię św. Jana. 
 
/Cd./    Dzięki św. Janowi odkrywamy cud rozmnożenia chleba wraz z przekazanym 
pouczeniem o najgłębszym sensie Eucharystii w życiu chrześcijanina. Jeśli nie spożywamy 
Pana pod postacią chleba, to nie mamy życia w sobie! Jezus dzieli się z nami wszystkim, 
co otrzymał od Ojca i pragnie nas wszystkich do Ojca przyprowadzić – oto główne 
przesłanie Janowej Ewangelii. 
 Na drodze do Ojca jest jednak wiele przeszkód, przede wszystkim nasz grzech i ciemności 
niewiary, którą może pokonać jedynie Światło Chrystusa. Tylko On jest światłością 
świata (por. J 8, 12). Jezus ukazany przez Apostoła Miło ści uwalnia nas od ślepoty 
samowystarczalności i jako Dobry Pasterz (J 10) prowadzi nas na miejsca obfite w 
paszę i nad wody, gdzie możemy odpocząć. Ten, Który powiedział „Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy” (J 10, 30), dokonuje znaku zwycięstwa nad śmiercią w opisanym przez Jana 
cudzie wskrzeszenia Łazarza. Cała Ewangelia Janowa zmierza do punktu 
kulminacyjnego, do opisu Chwały Krzyża Jezusa i Jego zwycięstwa nad śmiercią. 
/cdn./. 

 



          
INTENCJE  

 
                                                    PONIEDZIAŁEK 14. 11. 2011 
 16.00 Za +Janusza Kaczmarczyka w 6 rocznicę śmierci;  
                +Jana Szczura /greg. 14/. 
 
                                                    WTOREK 15. 11. 2011 
16.00 Za +Teresę Jankowską /int. od dzieci/;  
                +Jana Szczura /greg. 15/. 
 
                                                              ŚRODA 16. 11. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Józefa Kielana /int. popogrzebowa/; 
               +Helenę Bernaciak /int. Koła Żywego Różańca z Wielkiej Woli/; 
               +Elżbietę w 21 rocz. śmierci, Jana, Janinę, Mieczysława, Stanisława i Jana  
                 Żegnałków; 
               +Bogdana Gila w 19 rocz. śmierci; 
               +Jana Szczura /greg. 16/; 
               +Mariana Galińskiego /int. członkiń Żywego Różańca z Lechowa/; 
               +Zofię Kuta /int. od córki Zofii z rodzin ą/; 
               +Henryka i Janusza Sygitowiczów, teściów Sygitowiczów i rodziców 
                 Haraśnych. 
 
                                                                 CZWARTEK  17. 11. 2011 
  9.00 Za +Jana Szczura /greg. 17/. 
 
                                                   PIĄTEK  18. 11. 2011 
16.00 Za +Mariusza Gieracha w 2 rocznicę śmierci; 
               +Jana Szczura /greg.18/ 
 
                                                   SOBOTA 19. 11. 2011 
16.00 Za +Jana Szczura /greg.19/ 
 
                                                   NIEDZIELA 20. 11. 2011 
  9.00 Za +Czesławę i Mariana Skonecznych; 
               +Jana Szczura /greg. 20/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Pauliny Chuda z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla zelatorki Heleny Bernat z racji 90 rocz. 
              urodzin /int. Koła Żywego Różańca z Wielkiej Woli/. 
16.00 Za +Janinę i Stefana Musików, dziadków Musików i Szymańskich oraz 
                  cr. Musików. 
 
 
 
 
 
 


