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Papieska arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata. 
Konsekrował ją 9 listopada 324 roku papież św. Sylwester I. Panowało tu 161 papieży. 
W 1377 r. papież Grzegorz IX przenosi swą siedzibę do Watykanu. 
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EWANGELIA NA XXXII NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                Mt  25, 1-13 
 
Przypowieść o dziesięciu pannach 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
«Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i 
wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z 
lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone 
snem wszystkie zasnęły. 
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. 
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do 
roztropnych: „U życzcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały 
roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i 
kupcie sobie”. 
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę 
weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, 
panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam 
was”. 
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». 

 
    Panny z dzisiejszej ewangelii to każdy z nas. Lampy to nasze dusze. Oliwa 
natomiast to Boże życie w nas. Każda lampa by jaśnieć, czyli, by pełnić swoje zadanie, 
do którego ją zrobiono, musi być napełniona oliwą. Brak tej oliwy oznacza brak 
światła. A w duszy - brak życia. 
    Jak zapewnić swojej duszy życie Boga w niej. 
    Bóg dał każdemu z nas cudowny dar życia duszy już przy poczęciu. Wyposażył ją 
bogato. Dał nam dary swoje, charyzmaty, pewne zdolności duchowe, pewne 
predyspozycje, pewne możliwości potencjalne, które w czasie swej ziemskiej wędrówki 
możemy wykorzystywać, rozwijać, posługiwać się nimi. Często są one niejako 
w zalążku. Pod wpływem łaski od Boga w różnych momentach życia mamy okazję je 
odkrywać, ich doświadczać, doznawać, je wykorzystywać. Trzeba modlić się o łaskę 
odkrycia i właściwego wykorzystania darów złożonych przez Boga w duszy człowieka. 
W sposób szczególny należy modlić się o miłość. 
    Drugim darem danym każdemu człowiekowi jest Eucharystia. Podczas Mszy św. 
jesteśmy świadkami dokonywania się na naszych oczach cudu Przeistoczenia. 
Widzimy żywego Boga, a potem przyjmujemy Go. To źródło życia naszej duszy. To 
oliwa dla naszej lampy. 
     Następnym darem Boga, z którego dusze mogą czerpać życie jest Krzyż i Jego 
adoracja. Tylko poprzez Krzyż można coraz lepiej Boga poznawać, zagłębiać się 
w Jego istotę, przybliżać się do Niego, źródła Miło ści i Miłosierdzia. 
    Kolejnym źródłem życia każdej duszy jest modlitwa, rozmowa z Bogiem, kontakt 
duszy ze Stwórcą. 
    Modlitwa, Krzy ż, Eucharystia, postawa, czyn rodzą w duszy miłość, dają jej tę 
miłość, rozwijaj ą miłość. A Miło ść jest życiem duszy. Jest tą oliwą, bez której lampa 
nie będzie świecić. 
 



OGŁOSZENIA 
 1. We wtorek, 11 listopada br.  przypada Uroczystość św. Wiktorii - głównej Patronki 
     diecezji oraz Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu w sposób szczególny 
     módlmy się w intencji Ojczyzny i naszej diecezji. 
 2. Są do nabycia w zakrystii kalendarze diecezjalne na rok 2015 w cenie 5 złotych. 
 3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W kruchcie kościoła jest do nabycia  
     tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny. 
 4. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1380,80 zł.  
     Bóg zapłać! 
 5. Księża Biskupi zgromadzeni na 366 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu 
     Polski zatwierdzili terminy czterech składek na potrzeby organizacyjne 
     Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Pierwszy termin przypada w przyszłą 
     niedzielę, 16 listopada br. Będziemy mieli jeszcze dwie składki na ten cel  
     w przyszłym roku (maj i listopad) oraz jedną w maju 2016 roku. 
 

Św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi  męczennicy Polski  
            ===================================================== 

 
 
 
 
 
Śmierć Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka  
i Krystyna, pierwszych męczenników Polski  

Listę polskich męczenników otwiera dwóch… obcokrajowców. 
Benedykt i Jan, włosi ze wspólnoty benedyktyńskiej, zostali wysłani do Polski by 
założyć klasztor, będący ośrodkiem ewangelizacji słowiańskich ludów, które nie 
przyj ęły jeszcze wiary. Po przybyciu do Polski Włosi zamieszkali w eremie 
zbudowanym przez Bolesława Chrobrego na prawym brzegu rzeki Obry. Wkrótce 
jako pierwsi nowicjusze zgłosili się Izaak i Mateusz, Polacy „z kraju i mowy 
słowiańskiej”, rodzeni bracia. Dołączył do nich także Krystyn, chłopak z pobliskiej 
wioski, klasztorny kucharz. Włoscy bracia uczyli się języka Słowian, którym mieli 
głosić Ewangelię. Dwóch polskich nowicjuszy przygotowywało się do złożenia ślubów. 
W nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku klasztor został napadnięty przez rabusiów. 
Piątka mieszkańców została zamordowana. Zabójców ujęto. Kult Pi ęciu Braci 
Męczenników zaczął się szerzyć od razu po ich śmierci. W 1004 roku papież Jan 
XVIII zaliczył Pi ęciu Braci w poczet świętych męczenników. Czczeni są do dziś nie 
tylko w Polsce, ale także na Morawach, w Czechach i we Włoszech. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Epitafia wcale nie muszą być smutne... 
 

     Epitafium lenia: 
Przez całe życie patrzył na chmury. 
Dziś nadal leży brzuchem do góry... 



 
INTENCJE 

                                                              PONIEDZIAŁEK,  10. 11. 2014 
św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

16:00 – Za + Józefę Skoneczną. 
 
                                                                           WTOREK,  11. 11. 2014 
                Uroczystość św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy-Patronki diecezji  
16:00 – Za + Jadwigę Sołtysiak z ok. 2 roczn. śm. oraz Jana i Kazimierę Sobczak. 
 
                                                              ŚRODA, 12. 11. 2014 
                                    św. Jozafata, biskupa i męczennika 
16:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do śr. 7.01.2015 r./: 
           - o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Zofii Skonecznej; 
           - za + Stefana Piątkowskiego w 13 roczn. śm. 
 
                                                                  CZWARTEK,  13. 11. 2014 
św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski  

16:00 – Za + Stanisławę Zysiak. 
 
                                                              PIĄTEK,  14. 11. 2014 
16:00 – Za + Zofię Marcjanik (int. od Barbary z dziećmi). 
 
                                                              SOBOTA,  15. 11. 2014 

św.Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła   
16:00 – Za + Eugeniusza, Mariannę, Franciszka Kielanów oraz Władysława, Jana; 
                      Reginę i Franciszka Szewczyków.  
17:00 - Ślub : Agnieszka Piotrowska i Paweł Klimek.  
 
                                                       NIEDZIELA 16. 11. 2014 
  9:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty i Łukasza z ok. 1 roczn.  
                      zawarcia sakr. małżeństwa oraz ich syna Stasia; 
          -- o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Agnieszki z ok. urodzin 
                     (int. od babci); 
          -- za + Elżbietę w 24 r. śm., Jana, Janinę, Mieczysława i Stanisława Żegnałków; 
                   + Czesława Kowalczyka w 5 r. śm., zm. c.r. Kowalczyków i Stańczych oraz 
                      Annę w 1 rocz. śm.; 
                   + Bogdana Gila w 22 rocz. śm.; 
                   + Jana Bednarka w 4 rocz. śm.; 
                   + Tomasza Walasa w 1 rocz. śm.; 
                   + Jana Żelazka w 3 rocz. śm. i jego rodziców; 
                   + Zofię Marcjanik (int. od Urszuli i Ewy z rodzinami); 
                   + Ryszarda Skonecznego w 5 roczn. śm.; 
                   + Grażynę i Jerzego Zarębskich; 
                   + Teresę Jankowską w 4 rocz. śm.; 
                   + Henryka Olszewskiego w 19 rocz. śm. oraz Stanisława i Józefa, Annę  
                      i Michała Olszewskich. 
12:00 – Za + Annę Skoneczną (int. od córki Barbary z rodz.). 
16:00 – Za + Janusza Kaczmarczyka w 9 rocz. śm. 
 


