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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

(Pwt 6,2-6); (Ps 18,2-3a.); (Hbr 7,23-28); (J 14,23); (Mk 12,28b-34); 

      Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył 
się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?” Je-
zus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słu-
chaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest je-
dyny. Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim umysłem i całą 
swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie sa-
mego". Nie ma innego przykazania wię- 

kszego od tych”. Rzekł Mu uczony w Pi-
śmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, 
słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie 
ma innego prócz Niego. Miłować Go ca-
łym sercem, całym umysłem i całą mocą i 
miłować bliźniego jak siebie samego da-
leko więcej znaczy niż wszystkie całopa-
lenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie 
odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko 
jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt 
więcej nie odważył się Go pytać. 

KOMENTARZ 
       W dzisiejszym tekście ewangelicznym 
Kościół chce, żebyśmy zastanowili się nad 
sprawami, które są dla nas oczywiste. 
Znamy je od małego dziecka, ale czy sama 
znajomość wystarczy? Jezus dziś przypo-
mina nam, by kochać Boga i człowieka. To 
są dwa największe przykazania.  I o tej mi-
łości mówi nam Bóg z nieba jak i w czasie 
podróży Jezusa, która trwała 33 lata, kła-
dąc się spać w grobie i zmartwychwstając. 
Wszędzie Jezus realizował jedno przyka-
zanie – kochaj człowieka. I my w Jezusie 
widzimy jak On był wierny temu przyka-
zaniu. Czy zatem staramy się kochać Boga 
tak jak On nas pokochał? To jest piękne, że 
Bóg traktuje miłość do nas na takim pozio-
mie, na jakim my powinniśmy traktować 
miłość do Niego. Uczynił tak, bo sobie sa- 

memu dał więcej, niż samo tylko zobo-
wiązanie, czy rozkaz, ale przykazanie mi-
łości do nas i jest temu przykazaniu 
wierny. Warunkiem realizowania pozna-
nia i miłowania Boga jest wsłuchiwanie 
się w Jego głos. Słuchać to znaczy zastana-
wiać się, rozmyślać nad tym, poświęcać 
czas, abyś mógł zobaczyć jak wygląda 
Bóg, bo jeżeli Go poznasz to nie będziesz 
w stanie Go nie kochać. To słuchanie jest 
zaproszeniem.  Słuchaj a nie skupiaj się na 
sobie.  Poznawaj bardziej Boga niż siebie, 
a nie wpadniesz w lęk.  Nie będziesz się 
bał o życie i jutrzejszy dzień, bo to co naj-
bardziej Cię trapi to jest to, co będzie ju-
tro. Nie daj się ponieść wyobraźni złu-
dzeń. Jeśli się oprzesz na Bogu będzie Ci 
się powodziło.                           Ks. Wojciech 
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SPOJRZENIA 
        Św. Proboszcz z Ars często spotykał w Kościele prostego wieśniaka, swego parafianina. Klęcząc przed 
tabernakulum, dobry człowiek godzinami trwał nieruchomo, nie poruszając nawet wargami. Pewnego dnia 
proboszcz spytał go: Co robisz tu przez tak długi czas? Po prostu. On patrzy na mnie a ja na Niego. Pamiętaj, 
ty także możesz pójść do tabernakulum taki jaki jesteś. Z ładunkiem lęków, niepewności, roztargnień, niepo-
rządków, nadziei i zdrad. Uzyskasz nadzwyczajną odpowiedź: Ja tu jestem. Co się ze mną stanie, gdy 
wszystko jest takie niepewne? – Ja tu jestem! Nie wiem jak zareagować w trudnej sytuacji, która, mnie czeka? 
– Ja tu jestem! Droga jest taka długa, a ja jestem zmęczony, samotny i mały. – Ja tu jestem!                  B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA 
    Są ludzie, dla których robisz wszystko, 
mimo, że na to nie zasługują, a dla nich to i 
tak zawsze za mało. Traktują Cię jak powie-
trze, jak konieczność, element krajobrazu. 
Nie mają pojęcia jak bardzo  się starasz i jak 
bardzo Tobie zależy, dopóki nie przesta-
niesz tego robić. Wtedy dzwonią bardzo 
zdziwieni, że zmieniło się ich życie – i jesz-
cze robią Ci wyrzuty. Może tak być, że jesteś 
już całkiem gdzie indziej. Zbyt daleko – i to 
już nie jest ten czas, a udawać nie chcesz. Po-
znajesz nowe dusze napotkanych ludzi. Za-
cznij od powiedzenia jak bardzo są dla Cie-
bie ważne (wyraź to jakimikolwiek sło-
wami). Z czasem nie bój się użyć słowa: KO-
CHAM, TĘSKNIĘ, BARDZO LUBIĘ itp. JE-
STEŚ CZŁOWIEKIEM! Wyrażaj więc to co 
czujesz, bez względu na przeszłość. Nie po-
zwól, aby Twoje serce zlodowaciało. Wtedy 
zobaczysz odwzajemnienie. Tych słów bra-
kuje w dzisiejszym świecie jak deszczu na 
pustyni. Każdy boi się zranienia. To błędne 
koło, bo na każde zranienie jedynym balsa-
mem zawsze jest miłość. Ta miłość wyrażana 
Szczerze. Zatem kochaj i nie lękaj się wypo-  

wiadać tego, co masz w sercu. Z rozmów 
przeprowadzonych z ludźmi na łożu śmierci 
wynika, że umierający najbardziej żałują 
słów miłości, których nie wypowiedzieli do 
bliskich lub znajomych. Zbyt rzadko wyzna-
wali im to, co czują. A Ty? Gdybyś dzisiaj 
umierał, to jakich niewypowiedzianych 
słów byś żałował? Komu dałeś ich zbyt mało 
albo wcale? Komu nie powiedziałeś o tym 
jak wiele dla Ciebie znaczy? Kto pierwszy 
przychodzi Ci dziś na myśl? Idź i zrób to 
Przyjacielu! Nie odkładaj tego na jutro, bo ju-
tro nie istnieje. Wszystko na lepsze zmieni 
się, kiedy Ty pozwolisz się zmienić Bogu. 
Zacznij już od dziś i powiedz z wiarą: 
Wszelki demonie lenistwa, w imię Jezusa 
Chrystusa wynoś się z mojego domu, precz 
od mojej duszy i ciała. Tobie, Boże oddaje 
wszystkie sekundy życia. Pokochaj Boga 
także przez Jego testament napisany dla Cie-
bie. Konfrontuj swoje życie ze słowami 
Boga(to znaczy z Biblią). Czytaj je codzien-
nie, aż przenikną całą Twoją duszę i staną się 
Twoim jestestwem, zamieszkają w Tobie i 
kształtują Twoje serce.           A. Łodziewski 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziękujemy ks. dr hab. Krzysztofowi Bielaw-

nemu, dyrektorowi domu rekolekcyjnego w 
Gietrzwałdzie za wygłoszone kazania i wspólną 
modlitwę. Cieszymy się z Twojej obecności w 
tym szczególnym roku 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Dziękujemy za 
przybliżenie nam wpływu objawień Matki Bo-
żej w Gietrzwałdzie na wyzwalanie Narodu. 

2. Różaniec za zmarłych z wypominkami codzien-
nie o godz. 17.30. Wypominki można składać w 
zakrystii i w biurze parafialnym. 

3. W najbliższym tygodniu w kalendarzu litur-
gicznym przeżywać będziemy wspomnienia: 

• w piątek (9 XI) Święto rocznicy po-
święcenia Bazyliki Laterańskiej; 

• w sobotę (10 XI) św. Leona Wielkiego. 

4. W przyszłą niedzielę (11 XI) będziemy obcho-
dzili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Zapraszamy wszystkich od 
czwartku (8 XI) do soboty (10 XI) na godz. 18.00 
na 3-dniowe dziękczynienie za wolność oraz 
modlitwę o Boże błogosławieństwo dla naszej 
Ojczyzny. Codziennie w programie Msza święta 
oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Czu-
wanie będzie przebiegało pod hasłem „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna – podstawa wolności”. W tych 
dniach nie będzie Mszy świętej o godz. 19.00. In-
tencje tych Mszy świętych zostaną odprawione 
o godz. 18.00. 

5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej 
godz. 12.30 będziemy modlili się za naszą Ojczy-
znę. 

6. Spotkania w tym tygodniu: 

• Wspólnoty Ochotników Cierpie-
nia w poniedziałek (5 XI) o godz. 13.00 w 
sali parafialnej; 

• Duszpasterstwa młodzieżowego 
w środę o godz. 19:40 w kaplicy MBF; 

• Duszpasterstwa akademickiego i 
młodzieży pracującej w piątek o godz. 20:30 
w salce młodzieżowej; 

• Dzieci Maryi w sobotę o godz. 
10:00 sali parafialnej; 

• Ministrantów i chłopców, którzy 
chcieliby zostać ministrantami w sobotę o 
godz. 11:00 w zakrystii. 

7. Klub Seniora zaprasza wszystkich na pre-
lekcję pt. „Polskie drogi do niepodległości” 

8. Gościem spotkania będzie p. Bartosz Januszew-

ski - pracownik Instytutu Pamięci Narodowej 

w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się w najbliż-

szą sobotę (10 XI) o godz. 16.00 w sali parafial-

nej. 

9. Msze Święte w tym tygodniu: 

• W intencji dobroczyńców, podo-

piecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu 

Caritas - w poniedziałek (5 XI) o godz. 18.00. Po 

Mszy św. spotkanie w sali parafialnej; 

• Z modlitwą o uzdrowienie pod prze-

wodnictwem o. Teodora Knapczyka w ponie-

działek (5 XI) o godz. 18.30 w parafii pw. Chry-

stusa Odkupiciela; 

• Dla chorych i ich rodzin – w sobotę 

(10 XI) o godz. 10:00. Po Mszy świętej spotkanie 

w sali parafialnej. 

10. Zapraszamy na Adorację Najświętszego 

Sakramentu z uwielbieniem w poniedziałek (5 

XI) na godz. 20:00 do kaplicy MBF. 

11. W przyszłą niedzielę (11 XI) ofiary zło-

żone na tacę zostaną przeznaczone na cele in-

westycyjne. A także z racji obchodów Dnia So-

lidarności z Kościołem Prześladowanym po 

Mszach Świętych będziemy zbierali ofiary do 

puszek na Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie”. 

12. Po Mszy świętej będziemy zbierali ofiary 

do puszek na Papieskie Dzieło Misyjne. 

13. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Nie-

dzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave Ma-

ria, dwumiesięcznik biblijny Galilea. 

14. Jest już dostępny listopadowy numer 

miesięcznika u Pani Fatimskiej. Naszą ga-

zetkę parafialną można nabyć u ministran-

tów przy wyjściu z kościoła oraz w zakry-

stii. Cena czasopisma to minimum 2 zł. Ser-

decznie zapraszamy do zakupu. 

15. Naszych drogich zmarłych polećmy Bo-

żemu Miłosierdziu: Ks. Jerzego, budowniczych  

i dobrodziejów naszego kościoła śp.: Tadeusza 

Cieplewskiego (l. 78) z ul. Pomorskiej, Cecylię 

Zagajewską (l. 77) z ul. Pomorskiej, Wandę 

Radthke-Nowak (l. 78) z ul. Pomorskiej, któ-

rych pożegnaliśmy w minionym tygodniu oraz 

zmarłych z naszych rodzin: Dobry Jezu… 
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                     INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 5 LISTOPADA 2018 R. 

7.00 † Wiktoria, Władysław, Alfred, Jerzy, dziadkowie z obojga stron 

8.00 † Stanisław Pietrulewicz, Władysław Pluta, Luba, Małgorzata, dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 W intencji podopiecznych, wolontariuszy i dobroczyńców Parafialnego Zespołu Caritas 

19.00 † Barbara, Kazimierz, Janina, Jerzy oraz zmarli z rodziny 

WTOREK, 6 LISTOPADA 2018 R.  
7.00 † Maria Koprowska 

8.00 † Bronisława (k), Józef, Agnieszka, Jan oraz zmarli z rodziny Czerwińskich i Stolińskich 

18.00 † Agnieszka i Feliks Reze 

19.00 † Sławomir Pochmara w 29. rocznicę śmierci (intencja od rodziców i rodzeństwa) 
ŚRODA, 7 LISTOPADA 2018 R.  

7.00 † Eugeniusz w 17. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Kaczorek 

8.00 † Zmarli z rodziny: Janowskich, Stypułowskich oraz Jamiołkowskich 

18.00 † Leokadia, Zygfryd, Marianna oraz dziadkowie z obojga stron 

19.00 † Mieczysław Werdon w 11. rocznicę śmierci oraz Jadwiga w 2. rocznicę śmierci 
CZWARTEK, 8 LISTOPADA 2018 R.  

7.00 † Syn Krzysztof, rodzice: Józefa (k), Ludwik oraz brat Ryszard 

8.00 
1) † Mieczysław oraz zmarli z rodziny 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, siłę w przeżywaniu trudności 
dla Anny i synów Dominika, Macieja oraz o życie wieczne dla męża Marcina 

18.00 

1) † Bronisława (k) w 1. rocznicę śmierci 
2) † Dziadkowie, chrzestni z obojga stron, zmarli z rodziny z obojga stron, przyjaciele, znajomi, 
sąsiedzi, dusze w czyśćcu cierpiące 
3) † Wacława (k) Gałęziewska 
4) † Lucyna, Czesław oraz zmarli z rodziny 

PIĄTEK, 9 LISTOPADA 2018 R.  
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

7.00 † Anna, Barbara, Edward 

8.00 † Rodzice, mąż, brat i ks. Franciszek 

18.00 

1) † Stanisław Wolszczak w 19. rocznicę śmierci, Weronika Wolszczak w 9. rocznicę śmierci oraz 
zmarli z rodziny z obojga stron  
2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę MBF i Boże błogosławieństwo dla syna Jaroslawa i 
całej rodziny 

SOBOTA, 10 LISTOPADA 2018 R. 
ŚW. LEONA WIELKIEGO  

7.00 † Ewa i Janina 

8.00 † Jan Szczepański w 15. rocznicę śmierci 

18.00 
1) † Marianna (k), Stanisław, Ludwika (k), Czesława (k), Jadwiga  
2) † Władysława (k) Maleszewska w 14. rocznicę śmierci, Franciszek Maleszewski oraz Halina 
Myczkowska 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
11 LISTOPADA 2018 R. 

6.30 † Michał Warzyński w 30. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

8.00 † Rodzice Aniela, Bolesław, Henryk i Sylwester oraz zmarli z rodziny Różyńskich i Iwanowskich  

9.30 
1) † Bronisława (k) Meler w 3. rocznicę śmierci 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Doroty z okazji 
urodzin 

11.00 † Jadwiga Strzelecka w 1. rocznicę śmierci 

12.30 Za parafię 

14.00 † Danuta Karaban w 7. rocznicę śmierci  

18.00 † Weronika Ochylska 

19.30 † Żona Kazimiera Chojnowska oraz rodzice z obojga stron 
 


