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Niedziela XXXII w ciągu roku
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 ze 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:
«Użyczcie 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".
Ewangelia * Mt 23, 1-12

"Niech Cię nawet sen nasz chwali"
Jeżeli ktoś zaśnie z myślą o Bogu, to i obudzi się z myślą o Nim, choćby i sam usnął, i lampy
usnęły. Panny, które z płonącą lampą w ręku myślały o powitaniu oblubieńca, chociaż usnęły, od
razu były gotowe powitać pana ze światłem.
Pamiętajmy o wieczornym pacierzu. On jest naszą troską o to, by być przygotowanym na przyjście Pana.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 77.



Odpowiednie przygotowanie
W różnych sytuacjach w różny sposób czynimy różne przygotowania. Raz odruchowo wygładzamy obrus na stole, kiedy indziej wyciągamy z szafy lepsze ubranie. Są też takie momenty,
kiedy nasze przygotowanie przeobraża nas całkowicie, od podstaw. Zawsze jest to czynność
związana z oczekiwaniem na kogoś, na coś, na niepowtarzalną chwilę. Czasami przeobrażenie
dokonuje nie tylko w nas, ale i w naszym otoczeniu, takich zmian, że nic, co było przedtem,
już nie jest takie samo.
Kościół, którym my sami jesteśmy, chce przypomnieć i dodać nam zachęty, abyśmy w zamęcie codziennych obowiązków nie zapomnieli o dobrym przygotowaniu się na ostateczne
spotkanie z Panem. Już słyszę głosy sprzeciwu, aby nie pisać o sprawach ostatecznych, bo to

nie miłe, a wręcz smutne. A przecież w życiu wiecznym czeka nas radość i wesele.
Jednak aby to zrozumieć i zaakceptować, musimy tu, na ziemi, przejść długą drogę.
Czytania, których słuchamy podczas Mszy Świętych, pokazują nam, jak korzystać
z dobrodziejstw opisywanych w Słowie Bożym. Najpierw potrzebna jest nam mądrość,
właśnie ta, którą opisuje pierwsze czytanie przedostatniej niedzieli zwykłej przed okresem oczekiwania, przed Adwentem. Idealnie wpisuje się ono w ten właśnie czas przygotowujący nas do Adwentu. Mądrość przeznaczona jest dla tych, którzy jej szukają. Jako
Dar Boży służy nam do poznania prawd i misteriów czekających nas i rozmiłowania się
w nich. Bowiem: „Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją
miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw
dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.” (Mdr 6,12-14).
Poszukując mądrości i napełniając się nią, zyskujemy radość z poznawania Słowa
Bożego, czyli zamyka się krąg, w którym się znajdujemy. Ponieważ poprzez mądrość
poznajemy Słowo Boże, zyskujemy nadzieję, bez której nie ma radości z faktu poznawania wiary i życia w Jezusie Chrystusie. „Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie
umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz
z Nim.” (1 Tes 4,14). Nie martwmy się śmiercią, bo tutaj tylko uczymy się żyć. Naszym
zadaniem jest przejście do życia wiecznego, gdzie zacznie się prawdziwe życie, a to
właśnie życie daje nam wiara.
Przejście do życia wiecznego wymaga jednak przygotowania, a przygotowaniem jest
nasze życie tu i teraz. W ewangelicznym przekazie słyszymy, co jest ważne w okresie
przygotowywania się i oczekiwania. Jeśli dobrze się weń wsłuchamy, to zrozumiemy, jak
być roztropnym, czujnym, wytrwałym, gotowym do wyjścia na spotkanie Chrystusa.
Dobrze wykorzystane „dziś” przygotuje nas na nasze „jutro”. Lampą zapaloną jest życie
ludzkie, które czerpie moc z Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusowego. Lampą zapaloną jest serce człowieka oświecone przez wiarę i nadzieję i płonące miłością, którą
Duch Święty „rozlewa w naszych sercach” jak oliwę, o której mówi Ewangelia. Lampą
zapaloną jest łaska uświęcająca jako stan duszy ludzkiej, jako zadatek życia wiecznego.
Bądźmy mądrzy dzięki naszej wierze. Zmierzajmy do życiowego celu z podniesioną
głową, ponieważ nasze zapalone lampy mogą rozjaśnić nie tylko nasze życie, ale również życie innych ludzi. Wezwanie Chrystusa w ostatnim zdaniu Ewangelii jest dla nas
wszystkich aktualne po wsze czasy: "Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny."
(Łk 21,17)
MARYJO, NAJŚWIĘTSZA MATKO, pomóż nam, abyśmy potrafili na miarę naszych
możliwości uczestniczyć w Boskim planie Zbawienia, pomagając innym i sobie.


Piotr Blachowski

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata.
My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana
Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje
i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek



religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa,
duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. To dzieje
się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy,
to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna
owczarnia i jeden Pasterz.

Intencje Mszy Świętej
800

Dziękczynna w 80 rocznicę urodzin p. Leokadii Lorek – z prośbą o dalsze łaski
Msza święta w intencji parafian, dobrodziejów i gości
+ Wanda Miszke i zmarli z obu stron
+ Władysława Kroplewska, Julian i Józef
+ Edmund Drążek – w 20 rocznicę śmierci

2. Dobiegając połowy listopada, nie ustajemy w modlitwach za naszych bliskich zmarłych.
Wypominki z imionami zmarłych, za których pragniemy się modlić w naszym kościele, można
składać w kancelarii parafialnej w dni powszednie po wieczornej Mszy świętej, w sobotę od
godziny 1100-1200.

niedziela
12.11.2017

3. Pamiętajmy, że najlepszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, którzy potrzebują
oczyszczenia, zanim osiągną niebo, jest Msza święta. Wyrazem naszej pobożności i troski
o dusze zmarłych są tak zwane Msze św. gregoriańskie, czyli trzydzieści Mszy w intencji
zmarłego, sprawowanych bez przerwy dzień po dniu. Msze za naszych bliskich zmarłych
możemy też zamawiać w rocznicę ich śmierci, w dniu ich imienin czy urodzin. Nie szczędźmy
tego daru modlitwy, jeśli zależy nam na ich zbawieniu wiecznym.

poniedziałek
13.11.2017

1700

wtorek
14.11.2017

720
1700

+ Alfons Śledź – w 7 rocznicę śmierci
+ Tadeusz Erdman – z okazji urodzin

720
1700

+ Władysława i Jan Dejewscy
Intencja Róży p. Barbary Kolczyk z Wiela. o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin
oraz dar nieba dla zmarłych
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

4. Odwołując się do Bożego miłosierdzia w trosce o drogich nam zmarłych, warto pamiętać, że
16 listopada, czyli w najbliższy czwartek, w wielu diecezjach wspomina się Najświętszą Maryję
Pannę Ostrobramską – Matkę miłosierdzia. Nasze myśli pobiegną tego dnia do Ostrej Bramy
w Wilnie. Niech to będzie również dzień pamięci o Polakach, którzy na skutek historycznych
i politycznych zmian znaleźli się poza granicami Ojczyzny.

1000
1130
1600
Wdzydze 1300
720

środa
15.11.2017

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek. O przewodniczenie prosimy grupę III.
O godzinie 1500 Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Okazja do spowiedzi świętej
od godziny 1600-1700.

czwartek
16.11.2017

720
1500
1600 – 1700
1700

6. O posprzątanie kościoła prosimy w piątek po wieczornej Mszy świętej parafian z Białej Góry
i Piątkowa. Składamy serdeczne: Bóg zapłać parafianom z Wiela, z ulicy Wicka Rogali po
stronie prawej: tj. od p. Oller oraz z ulicy Polnej i Widokowej.

piątek
17.11.2017

720
1700

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Mirosławę Podsiadły,
z Robaczkowa, lat 65,. Wieczny odpoczynek…
W tym tygodniu patronują nam:

sobota
18.11.2017



13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie obowiązkowe);
17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki św. Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);
18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk
carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowiązkowe).

niedziela
19.11.2017

720
1700
800
1000
1130
1600
Wdzydze 1300

+ Brunon Stobbe – w rocznicę śmierci oraz Władysława,
Elżbieta i Tadeusz
+ Leon Miloch, rodzice Miloch i Redzimscy oraz rodzeństwo
z obu stron

+ Melania i Damazy Jarząbek
Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej
+ Franciszka, Józef i Jan Narloch oraz Stanisław Mirkiewicz
Dziękczynna – w 20 rocznicę ślubu
+ Rodzice: Anna i Antoni Dorszyńscy
+ Jadwiga – w 14 rocznicę śmierci oraz Jan, Marek, Andrzej
i Jan Sawiccy
+ Jan Lipski
+Marian Niesiołowski – w 3 rocznicę śmierci
Msza święta w intencji parafian, dobrodziejów i gości
+ Rodzice z obu stron i rodzeństwo
W podzięce za łaskę wiary i z prośbą o opiekę Bożą na dalsze
lata życia dla Gizeli i Krystyny
+ Bolesława i Bernard Cieśnikowie
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc
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