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Refleksja 

„Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się 

razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, 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»”. 

Po raz kolejny faryzeusze chcą schwytać Jezusa w pułapkę, zweryfikować Jego 

naukę, przyprzeć Go do muru, pogrążyć Go w zawiłościach tysiąca przykazań. 

Przekonamy się, co On wie, przekonamy się, czy prawidłowo naucza tego, co 

nauczać należy. 

Jezus radzi sobie z taką swobodą, przejrzystością i twórczą mocą, że 

faryzeusze aż zaniemówili. Cytuje mianowicie dwa klasyczne teksty: 

„Będziesz miłował Boga... Będziesz miłował bliźniego twego...” - prosta 

odpowiedź dobrego ucznia, ale On wyprowadza z niej dwie niezwykle ważne 

nowości. 

Po pierwsze, zbliża On obydwa przykazania, nadając im to samo znaczenie. Od 

tej minuty miłość bliźniego zostaje postawiona obok miłości Boga i już tego 

miejsca nie opuści. 

Po drugie, Jezus rozpala blask tego jedynego diamentu, który odtąd ma 

królować nad wszystkim, co myślimy i co robimy: wszystko zależy od miłości. 

Przytłaczające wyliczanie tego, co należy i czego nie należy robić, staje się 

strumieniem tysiąca odpowiedzi na jedyne pytanie: jak mam kochać? 

Wszystko, co zawarte jest w Pismach - mówi Jezus - całe Prawo i prorocy,  

a zatem wszystko, czego Bóg od nas oczekuje, wypływa z dwóch przykazań 

wzajemnie ze sobą spojonych. Ci, którzy przyszli stawiać Mu pytania, którzy 

lubili dzielić włos na czworo, zostają sprowadzeni do tego, co najistotniejsze: 

„Kochajcie”.                                                                                       Andre Seve 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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". (Mt 22, 34-40) 

 

Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości i dla miłości. Odkupił i zbawił  

z miłości, posyłając Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał 

życie wieczne. Z Jego miłości, narodziliśmy się na nowo i miłość Boża 

rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. 

Dzięki Duchowi Świętemu miłujemy Boga z całego serca, a braci tak, jak 

umiłował nas Chrystus. W Królestwie Niebieskim jest miejsce tylko na 

miłość. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 26.10 

7
00

 Za †† Jadwigę i Józefa Sykosz i ciocię Karolinę.  

18
00

 1) Za †† Kacpra i Ewę Łapot, Wojciecha i Mariannę Kopeć i †† z 

pokrewieństwa.  

2) Za † Bernarda Knura – od sąsiadów z ul. Jagiellońskiej.  

Wtorek – 27.10 

7
00 Za † Irmgardę Koziołek, †† rodziców i teściów, †† z rodziny Koziołek  

i Kabela i dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00 1) Za †† rodziców Annę i Henryka Rybisz w 7. rocznicę śmierci. 

2) Za † żonę Beatę Chudala, ojca Emila, teścia Zygfryda, Bronisława Wójcika, 

dziadków, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 28.10; święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

7
00

 Za † Bertę Smarsly – od sąsiadów z ul. Chrobrego. 

17
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Jana Pietrzyk oraz  

o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 18. rocznicy urodzin Mateusza Maziarz 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.   

Czwartek – 29.10 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Alojzego Nowak z okazji 70. rocznicy 

urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.    

18
00

 1) Za † Jadwigę Niestroj w 30. dzień po śmierci.     

2) Za †† Krystynę i Leonarda Mandalka, †† z pokrewieństwa z obu stron.  

Piątek – 30.10 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (,…) w intencji Hanny i Marka z okazji kolejnych rocznic 

urodzin.  

18
00

 1) Za † żonę, mamę i siostrę Irenę Szparaga w 2. rocznicę śmierci oraz  

†† z rodziny Szparaga, Kaczor, Fatyga oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) ……………………………………………………………………………. 

Sobota – 31.10 

 7
00

 1) Za † Huberta Sowada w dzień urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18
00

 Za †† rodziców i dziadków Zofię i Heliodora Skrzelińskich, †† z rodziny 

Broniszewski i dusze w czyśćcu cierpiące.   

2) …………………………………………………………………………….    

Niedziela – 1.11 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.  

7
00

 Za †† syna Piotra, męża Krzysztofa Zawieja, rodziców Natalię i Edwarda 

Stawirej, Emilię i Franciszka Zawieja, braci Horsta i Helmuta Zawieja, szwagra 

Andrzeja Fikus, Adama Gruchot, †† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

8
15 Za wszystkich †† w ostatnim roku mieszkańców naszej Parafii – od 

Mniejszości Niemieckiej. 

9
45

 Za †† rodziców Józefa i Katarzynę Prosół, †† teściów Jana i Paulinę 

Wołoszyn, brata Stanisława i siostrę Annę, †† z pokrewieństwa.  

11
15

 Za †† Honoratę Korba, Barbarę Kauf, Aleksandrę Klaja, Zygmunta Korba, 

†† z rodzin Kauf, Podżorskich, Korba, Nawara, Delewicz, Grzybacz, 

Koziarskich, Przekop.  

14
30

 Nabożeństwo na cmentarzu. 

17
00

 Za † Klausa Kubusa – od sąsiadów.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16
15

, w środę po Mszy 

św. szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 17
15

.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna. 

 W niedzielę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 14
30

 na 

cmentarzu odbędzie się Nabożeństwo za zmarłych. Księża wraz ze służbą 

liturgiczną zgromadzą się pod krzyżem. Wiernych prosimy o stanie przy 

grobach z zasłoniętymi ustami i nosem oraz z zachowaniem dystansu.   

 W kiosku i w zakrystii można nabywać kartki na wypominki za zmarłych,  

a wypominki można składać do koszyka przed ołtarzem lub w zakrystii.  

 W kancelarii przyjmowane są intencje na nowy rok. Istnieje możliwość 

zamówienia także Mszy św. gregoriańskiej.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą 

niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. 

Tydzień temu na remont organów zebraliśmy 3 270 zł. Za wszelkie ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 Ponawiamy prośbę o zgłaszanie się chętnych do przejęcia części obowiązków 

kościelnego w naszej parafii. Informujemy, że kościół otwierany będzie  

o godz. 6
30

. 

 Informujemy, że podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw w naszym 

kościele może przebywać 85 osób (1 osoba na 7 metrów kwadratowych). 

Pierwszeństwo pozostawiamy osobom związanym z intencją (intencjami),  

w której sprawowana jest Msza św. (które zamówiły daną intencję lub  

w intencji których Msza św. jest sprawowana).  

 


