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W minionym tygodniu Ks. Adam przebywał we Włoszech by rozmawiać z biskupem 
Viterbo o pozyskaniu relikwii św. Małgorzaty D. M.  dla naszej parafii. 
Na zdjęciu Ks. Adam przy relikwiarzu św. Małgorzaty w bazylice  pw. św. Małgorzaty 
w Montefiascone  /prowincja diecezji Viterbo/. 
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EWANGELIA NA XXX NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                  Mt 22,34-40 
 
Największe przykazanie 
 
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 
a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, 
które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: "«Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
«Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach 
opiera się całe Prawo i Prorocy". 
 

 
 
Miło ść do Boga jest miłością jedyną w swoim rodzaju, i nie da się jej podzielić z nikim 
innym. Całe serce dla Boga, cała dusza dla Boga, cały umysł dla Boga, a zatem 
wszystko, czym jestem, dla Boga. Całość. Wszystko. I kropka. A jednak to od miłości 
do Boga zależy każda inna miłość. Brak miłości do bliźnich jest oznaką 
„wybrakowanej” miło ści do Boga. Jeśli Jezus mówi, by kochać bliźniego jak siebie 
samego, to znaczy, że każdy bliźni jest częścią tego samego ciała, a więc raniąc kogoś, 
raniliby śmy siebie samych. Oddawać dobro – to pragnienie, aby ktoś był tak ceniony, 
jak ja sam chciałbym być ceniony, aby ktoś był bardziej kochany niż ja, aby ktoś 
zyskiwał większe znaczenie niż ja, aby inni byli bardziej chwaleni niż ja, aby kogoś 
bardziej ceniono we wszystkim niż mnie, aby inni byli nawet bardziej szczęśliwi ni ż ja, 
bardziej obdarowani łaską niż ja, aby ktoś był bardziej rozumiany niż ja, aby czyjaś 
wola się spełniała, a nie moja, aby nie u mnie szukano rady, lecz u bliźniego, aby ktoś 
miał mniejsze trudności niż ja. Możemy żyć, nie będąc kochanymi przez bliźnich, ale 
nie możemy, gdy ich nie kochamy.  
Miło ść bliźniego nie może się ograniczać do jednej osoby, choć miłość Boga zawsze ma 
wyłączność, bo Bóg jest tylko jeden! Można kochać tylko jednego Boga, zaś miłość 
tylko do jednego człowieka bywa grzechem bałwochwalstwa. 
Za kilka dni pójdziemy odwiedzić naszych bliskich zmarłych, odmówimy nad ich 
grobami modlitwę. Pamiętajmy wtedy, że to również wyznanie miłości do nich.  
Miło ść rodzi miłość i wraca do tego, kto ją daje. Na drodze rozwoju duchowego miłość 
bliźniego prowadzi do miłości Boga. 
Modląc się, prośmy o odkrycie piękna miłości bliźniego i ścisłego związku między 
miłością Boga i człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 
   



OGŁOSZENIA 
1. Przyjmujemy intencje na modlitwę wypominkową za zmarłych, jednorazową 
    i całoroczną w kancelarii parafialnej i w zakrystii do 9-go listopada br.                    
    Za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych odprawionych zostanie 
    dwanaście Mszy św. w ciągu roku, w każdą druga niedzielę miesiąca, począwszy od 
    9-go listopada br. o godzinie 9:00. Na stoliku z gazetami oraz w zakrystii dostępne 
    są kartki do zapisywania imion dusz, za które chcemy się modlić. 
2. W Uroczystość Wszystkich Świętych będą odprawione tylko dwie Msze św.: o 9-tej  
    w kościele i o 12-stej na cmentarzu. Po Mszy św. odbędzie się procesja po cmentarzu 
    z modlitwą wspominkową. Nie będzie mszy popołudniowej. 
3. Przypominamy o modlitwie za zmarłych przy okazji nawiedzania cmentarzy oraz  
    o możliwości uzyskania odpustu zupełnego dla jednej duszy czyśćcowej przez  
    oktawę po Uroczystości Wszystkich Świętych za pobożne nawiedzenie cmentarza, 
    modlitwę za zmarłych i pod zwykłymi warunkami.  

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁY: 

ś. p. Józefa Skoneczna i ś. p. Zofia Marcjanik - polecamy je modlitwie wspólnoty 
                                                                                parafialnej. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Przychodzi terrorysta do nieba. Święty Piotr zaczął się czepiać 
- Terroryzowało się ludzi? 
- Oj, tak! 
- Podkładało się bomby? 
- Niestety! 
- I może teraz chcesz do nieba? 
- Nie!! Przyszedłem powiedzieć, że macie 20 sekund na EWAKUACJĘ!!!!!! 
 

 
Z wizytą u bpa Lino Fumagalli - ordynariusza diecezji Viterbo. 

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK,  27. 10. 2014 
16:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary i Grzegorza  
                      z ok. 35 rocznicy zawarcia sakr. małżeństwa. 
                                                                     WTOREK,  28. 10. 2014 
                                   Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
16:00 – Za + Sabinę i Tadeusza Wójciaków, Genowefę i Józefa Kwiatkowiskich. 
                                                          ŚRODA,  29. 10. 2014 
16:00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 
             za  + Grażynę i Tadeusza Rybaków oraz Jana, Antoninę, Anielę i Władysława  
                      Marcjaników; 
                   + Władysława Szczurkowskiego z ok. 2 roczn. śm. oraz Marcjannę  
                      i Wojciecha  Szczurów. 
                                                              CZWARTEK,  30. 10. 2014 
16:00 – Za + Tadeusza, Andrzeja, Stanisława i rodziców Pawlaków i Skonecznych. 
                                                          PIĄTEK,  31. 10. 2014 
16:00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Krystyny z ok. 80 roczn. urodzin.    
                                                          SOBOTA,  01. 11. 2014 

                                    Uroczystość Wszystkich Świętych  
  9:00 – Za + Mariannę i Franciszka Goleniów oraz zm. z c.r. Goleniów, 
                      Kwiatkowskich i Jeziorskich. 
12:00 – Za zmarłych Parafian (na cmentarzu). 
                                                   NIEDZIELA 02. 11. 2014 

                      Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
  9:00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Genowefy Suskiej  
                       z ok. 84 roczn. urodzin; 
     za + Zofię, Józefa Gliszczyńskich, teściów Frątczaków i Leszka Klinka; 
          + Stefana w 11 roczn. śm., teściów Kopciów, Józefa Pasika oraz Helenę  
                      i Stanisława Tworskich; 
          + Mariannę z ok. 19 roczn. śm., Mariol ę, Jadwigę, Bolesława 
                      Kobyłeckich oraz Jana Sochę; 

         + Józefa, Marię Walaszczyk, zm. z c.r. Walaszczyków; 
         + Anielę i Jana Kobyłeckich; 
         + Jana, Józefę, Władysława, Bolesława Żelazków oraz Mariannę  

                      Szadkowską; 
         + Stefana, Stanisławę Jankowskich, Kamila i rodziców Miniaków, zm. c.r. 

                      Jankowskich i Miniaków; 
         + Jolantę, Jana, Józefę i Władysława Kowalczyków; 
         + Władysława Szymańskiego, zm. c.r. Rogulskich i Henryka 

                      Duchnowskiego; 
         + Andrzeja Gieracha z okazji imienin; 
         + Martę Płocką; 
         + Andrzeja Sobiesiaka w 1 roczn. śm.   

12:00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Teresy Wiercińskiej  
                      z okazji 80 roczn. urodzin. 
16:00 – Za + Jadwigę Bonecką z ok. 5 roczn. śmierci. 
 
 


