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Niedziela XXX w ciągu roku
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".
Ewangelia * Mt 22,34-40

Jedna miłość
– Z miłością do Boga – tłumaczyła mi jedna ze znajomych – nie mam trudności.
Kocham bardzo Boga i tęsknię za Nim, ale swojemu sąsiadowi, który zamyka za głośno
drzwi windy, to łeb bym ukręciła.
Kochać Boga jest łatwo, ale ludzie są wredni. Tymczasem ten, kto nie cierpi bliźnich –
nie kocha naprawdę ani ich, ani Boga. Są dwa przykazania, ale miłość jedna.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s.72.

Kochać, jak to łatwo powiedzieć
Chcemy zaznać pokoju, dobra i wiecznego życia. Prowadzi do tego tylko jedna droga –
droga miłości Bożej. W jaki sposób? Poprzez modlitwę, która jest rozmową z Bogiem,
a równocześnie naszym wyznaniem miłości do Pana i do ludzi. Modląc się za nich, okazujemy miłość i czynimy dobro.
Miłosierdzie, szczerość, dobro – te słowa są dla niektórych tak szczytne, że boją się ich
używać. A właśnie one w życiu ziemskim powodują, że musimy przeciwstawić się złu, niepokojowi, kłamstwu, oszustwu. Dopiero wtedy, gdy sami odczujemy pogranicze zła i dobra,
zakłamania i szczerości, nienawiści i miłości, zaczynamy myśleć o tym, jak trudno jest obdarzać innych dobrem. A przecież miłość do ludzi to najwznioślejsze prawo dane nam przez
Boga – bez niej nic nie ma wartości ani na tym, ani w przyszłym świecie.
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy ważne pytanie, jakie pewien uczony w Prawie zadał
Panu Jezusowi: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”(Mt 22,36).
Odpowiedź jest prosta, jasna i wyraźna: jest nim miłość w bardzo szerokim zakresie odniesienia. Miłość pochodzi od Boga i dlatego najpierw ma się odnosić do Boga. W życie wprowadzają ją ludzie. Decyzję o postępowaniu każdy z nas musi podjąć sam, ale zgodnie
z przykazaniem i prawem, które stanowi o stosunkach międzyludzkich. Chociaż wiemy, co
nam przykazuje Chrystus, to jednak sami musimy nauczyć się kochać bliźnich, nawet jeśli
w naszych myślach pojawiają się pytania: jak żyć miłością? Jak rozumieć miłość? I nie

chodzi tu o miłość emocjonalną, ale o świadome, pełne miłości postępowanie, o postawę życiową ukształtowaną przez miłość.
Kto prawdziwie kocha, nie myśli o korzyściach, o utracie sił. Więcej, taki człowiek nie
liczy udzielonej pomocy, poświęcenia czy innych ofiar, bo kto kocha, daje wszystko, daje
chętnie, nie myśli o zapłacie. A my przecież nierzadko próbujemy dopasować do siebie
wszelkiego rodzaju prawa i obowiązki tak, aby nie mieć zbyt wielu kłopotów i problemów.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że omijamy niektóre z nich, bo nam „przeszkadzają” w codziennym życiu. Utarł się pogląd, że nasze bytowanie na ziemi wiąże się
z obowiązkami i prawami, których należy przestrzegać, bo popaść w konflikt z prawem
karnym to rzecz raczej nieprzyjemna. Obowiązki i prawa, które na nas nakłada życie, są
– w zależności od sytuacji – mniej lub bardziej kłopotliwe, ale równocześnie są niezbędne dla naszego istnienia. Niezależnie od tego, czy określa je ustawa zasadnicza, zwana
konstytucją, czy też prawo karne, żyjąc w społeczności musimy ich przestrzegać. Ważne
jest dla nas również prawo kościelne, zgodnie z którym jesteśmy członkami kościoła,
w którym żyjemy i działamy. Najważniejsze jednak są prawa Boskie.
Za kilka dni pójdziemy odwiedzić naszych bliskich zmarłych, odmówimy nad ich grobami modlitwę. Pamiętajmy wtedy, że to również wyznanie miłości do nich. A miłość 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.
Piotr Blachowski


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania
świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem
i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy
jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony
materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec
przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić
Trójedynego Boga.
2. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że
w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele
będą one sprawowane według następującego porządku: o godzinie 800, 1000 i 1130,
po której wyruszy procesja żałobna na nasz cmentarz. We Wdzydzach Msza święta
dla chorych we wtorek o godzinie 1800. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu
i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

3. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych.
Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi,
którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia
i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na
grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu
śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Okazja do spowiedzi świętej w najbliższy poniedziałek: od godziny 1600 - 1700 i we
wtorek: od godziny 1500-1630.
4. W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym
kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. 720, 1500 i 1700. Tego dnia Msze
święte będą poprzedzone modlitwą różańcową z wypominkami za zmarłych. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować
wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich
intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski
uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w czwartek będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego
miłosierdzia. O przewodniczenie adoracji prosimy grupę I. W sobotę powierzymy naszą
wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej,
która jest naszą Królową, Matką miłosierdzia, Pośredniczką. Po Mszy świętej porannej
odmówimy – jak w każdą I sobotę miesiąca -różaniec.
6. O posprzątanie kościoła prosimy w piątek po wieczornej Mszy świętej parafian z Wiela
z ulicy Wicka Rogali po stronie lewej: tj od pp. Czapiewskich. Składamy serdeczne: Bóg
zapłać parafianom z Wiela z ulicy ks. płk. Wryczy od pp. Szneków do pp. Szumigajów.
7. Pod chórem wyłożono blankiety na wypominki za zmarłych, które będą przyjmowane
w kancelarii parafialnej codziennie po Mszy świętej wieczornej.

W tym tygodniu patronuje nam:

Intencje Mszy Świętej

niedziela
29.10.2017

Wdzydze 1300
poniedziałek
30.10.2017

wtorek
31.10.2017

środa
01.112017

czwartek
02.11.2017

720
1600 – 1700
1700
720
– 1600
1700
Wdzydze 1800
1500

+ Anna, Franciszka i Ludwik Zgodowie
Okazja do spowiedzi świętej
Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze dla
rodziny Drewek
Z rodzin Tusk i Szefer
Okazja do spowiedzi świętej
+ Jerzy Czapiewski i rodzice z obu stron
+ Jan i Adam Narlochowie
+ Jan Laska i rodzice
+ Józef Łangowski – w 75 rocznicę urodzin
+Zmarli kapłani, parafianie, fundatorzy i dobrodzieje
Procesja żałobna na cmentarzu z modlitwami za zmarłych

720
1500

+ Marek Kamrowski – z okazji urodzin i imienin
Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia
+ Waleria Czapiewska, mąż Edward i rodzeństwo
Okazja do spowiedzi świętej
+ Z rodzin Krefta, Flisikowskich, Gliwińskich i Temrowskich

1600 – 1700
1700
720
1700

sobota
04.11.2017

1700/a

720

niedziela
05.11.2017

+ Tadeusz Pakieser – w 22 rocznicę śmierci
W intencji parafian, dobrodziejów oraz pielgrzymów
+ Paulina i Florian Pupka Lipińscy oraz Irena i Zygmunt Kolka
+ Anastazja – w rocznicę śmierci i Augustyn Węsierscy oraz
Nikodem Laska
O łaskę zdrowia dla p. Kazimierza Drążka

800
1000
1130

piątek
03.11.2017



w sobotę, 4 listopada, św. Karol Boromeusz, biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła. Urodził się w roku 1538 na zamku Arona w Longobardii. Ukończył studia
prawnicze. Był znawcą sztuki. Podobno pięknie grał na wiolonczeli. W wieku 23 lat został kardynałem i arcybiskupem Mediolanu, lecz święcenia biskupie przyjął dopiero dwa
lata później. Głęboką przemianę duchową spowodowała w nim śmierć brata. Podjął życie pełne ascezy i duszpasterskiej gorliwości. Troszczył się o ludzi ubogich i chorych.
Przyczynił się do zakończenia Soboru Trydenckiego, po czym z wielkim zaangażowaniem wprowadzał w swej diecezji jego reformy. Założył pierwsze na świecie seminarium
duchowne przygotowujące kandydatów do kapłaństwa. Zmarł 3 listopada 1584 roku.

800
1000
1130
1600

1700/b
800
1000
1130
1600
Wdzydze 1300

+ Jacek i Maciej Twardziakowie oraz Jan Sumionka
Msza zbiorowa za zmarłych
+ Pan Lemańczyk
+ Jan i Elżbieta Lipscy oraz Helena i Janina
Dziękczynna w 80 rocznicę urodzin P. Marii Janke – z prośbą o
dalsze łaski
+ Regina Trawicka – w 10 rocznicę śmierci
Msza zbiorowa za zmarłych
+ Rodzice: Bogumiła i Jan Leszczyńscy
+ Leonard Wróblewski – w dniu urodzin
+ Tadeusz Miloch – w dniu urodzin
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc
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