
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać składam osobom sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień 

o przygotowanie kościoła na służbę Bogu prosimy rodziny: Ewy i Adama Jawniak, 
Justyny i Zbigniewa Kuźniar, Marię Jawniak. 

2. Msze św. w tygodniu o godz. 1700 a po nich nabożeństwa różańcowe. Serdecznie 
zapraszam, szczególnie młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania 
– oczywiście zgodnie z nowymi wymogami sanitarnymi (1 os./7 m2 i DDM). 

3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Po Mszy św. 
o godz. 1030 pójdziemy z procesją na cmentarz by zanieść dar z naszego życia 
duszom zmarłych. Tam wejdziemy w klimat zadumy nad przemijaniem naszego 
życia na Ziemi i życia wiecznego czekającym dla Sług Bożych. ODWOŁANE 

4. W Uroczystość Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny, który może być 
ofiarowany za zmarłych. Warunkami są: wyzbycie się przywiązania do grzechów 
(nawet lekkich); przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty; przyjęcie 
Komunii sakramentalnej; pobożne nawiedzenie kościoła oraz odmówienie tam 
Ojcze nasz..., Wierzę w Boga… oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 

5. Na stoliku jest położona skrzynka na składanie kartek wypominkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta 
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, 
uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: 
«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 zawisło całe Prawo i Prorocy». 
 

SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Przykazania Miłości zostały przedstawione w Nowym Testamencie, ale ich 
źródła należy szukać w Starym Testamencie. Jezus Chrystus sformułował 
je odnosząc się do cytatów z Pięcioksięgu. Przykazanie Miłości Boga znajduje się 
w Księdze Powtórzonego Prawa. To fragment, który jest częścią codziennej 
modlitwy Żydów. Brzmi on tak: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego 
swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”. Natomiast 
Przykazanie Miłości bliźniego pochodzi z Księgi Kapłańskiej, z fragmentu 
nazywanego Kodeksem Świętości. Brzmi on następująco: „Nie będziesz szukał 
pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował 
bliźniego jak siebie samego”. Dwa Przykazania Miłości nie są wyłącznie 
samodzielną wskazówką dla chrześcijańskiego życia. Są też streszczeniem 
Dekalogu. Nie można niczego czynić z miłością, jeśli się pierwotnie tej miłości 
nie skupi na Bogu. On jest pierwszy przed wszystkimi innymi sprawami 
na Świecie i poza nim. Już w Starym Testamencie Bóg nie zadowala się samym 
sprawowaniem kultu, jakby czekał przede wszystkim na nasze gesty 
modlitewne; to, czego oczekuje, to nasze życie. Oczekuje zaś obecności 
w świątyni z pięknym życiem dla Niego i ludzi ofiarowanym. Warto pamiętać 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 4 4(81)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 26.X – 1.XI 2020 
poniedziałek + Bronisława, + Edward Pusz i zmarli z rodziny 

wtorek + Jadwiga Sierżęga, od sąsiadów Agaty i Zbigniewa 

środa + Zofia, + Tadeusz, + Julia, + Antoni Kuźniar, + Honorata Pelc 

czwartek O zdrowie i błogosławieństwo Boże w 18 r. urodzin 

piątek O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Lesława 

sobota O zdrowie 

niedziela + Kazimierz, + Jan, + Feliks Wojnar 
 

„Miłość to wola podjęcia wysiłku 
na rzecz krzewienia własnego i cudzego 

rozwoju duchowego.” 
 Scott Peck 

          W ostatnim tygodniu odeszli od nas do Pana: 
            Ś.P. Anna Teresa Magryś, Ś.P. Maria Magryś oraz Ś.P. Bronisław Dańczak 

W iecz n e  od pocz ywan ie  r a cz  Im  dać  P an ie…  


