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Pierwsze ze wszystkich przykazañ

Ewangeliczne zamyœlenie

XXXI Niedziela - 04. 11. 2018 r.

Ewangelia: Mk 12, 28b-34
Jeden z uczonych w Piœmie podszed³ do Jezusa i zapyta³ Go: «Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazañ?. Jezus odpowiedzia³: «Pierwsze jest: „S³uchaj, Izraelu, Pan Bóg
nasz jest jedynym Panem. Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego, ca³ym swoim sercem, ca³¹
swoj¹ dusz¹, ca³ym swoim umys³em i ca³¹ swoj¹ moc¹”. Drugie jest to: „Bêdziesz mi³owa³
swego bliŸniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania wiêkszego od tych». Rzek³
Mu uczony w Piœmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, s³usznie powiedzia³eœ, bo Jeden jest i
nie ma innego prócz Niego. Mi³owaæ Go ca³ym sercem, ca³ym umys³em i ca³¹ moc¹ i
mi³owaæ bliŸniego jak siebie samego znaczy daleko wiêcej ni¿ wszystkie ca³opalenia i
ofiary».Jezus, widz¹c, ¿e rozumnie odpowiedzia³, rzek³ do niego: «Niedaleko jesteœ od
królestwa Bo¿ego». I nikt ju¿ nie odwa¿y³ siê Go wiêcej pytaæ. Oto s³owo Pañskie.

Wg³êbiaj¹c siê w teksty dzisiejszej Liturgii S³owa odkrywamy podstawow¹ zasadê
¿ycia. Mi³oœæ Bo¿a i nasza mi³oœæ do Boga to pierwsze i najwa¿niejsze ze wszystkich
przykazañ – przykazanie, które wzywa nas do mi³owania Boga ca³ym sob¹. Nie mo¿e
byæ innej odpowiedzi cz³owieka na mi³oœæ Boga, który kocha nas mi³oœci¹ najczystsz¹,
bezwarunkow¹, który akceptuje ka¿dego cz³owieka w jego aktualnej rzeczywistoœci i
kocha w sposób nieskoñczony. Nasz¹ odpowiedzi¹ mo¿e byæ tylko przyjêcie mi³oœci
Boga i odwzajemnienie jej. Zapyta ktoœ, jak? Ano, s³uchaj¹c Boga, dostrzegaj¹c Go i
daj¹c Mu pierwszeñstwo we wszystkim. Nie wolno nam jednak zapominaæ, ¿e Jezus
Chrystus ³¹czy przykazanie mi³oœci Boga z przykazaniem mi³oœci bliŸniego i samego
siebie, zaœ chronologia rozwoju duchowego przyjmuje, ¿e mi³oœæ bliŸniego jest drog¹
do mi³oœci Boga. Tak wiêc przykazanie mi³oœci to dla nas i zadanie, i obietnica.
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Nad cia³em tego œwiêtego unosi³a siê poœwiata
Œw. Charbel by³ zakonnikiem maronickim i
pustelnikiem z Libanu. Za jego
wstawiennictwem dokona³o siê ju¿ oko³o 24
tysi¹ce uzdrowieñ na ca³ym œwiecie. Co wiêcej,
cuda nie ustaj¹ – ich liczba siê wci¹¿ zmienia.
Gdy œw. Charbel przeszed³ do domu Ojca, nad
jego grobem zaczê³y dziaæ niewyjaœnione
rzeczy. Poœwiata, która unosi³a siê nad jego
grobem spowodowa³a, ¿e miejsce pochówku
zaczê³o byæ odwiedzane przez setki ludzi.
Niektórzy nawet otwierali trumnê, by zdobyæ
relikwie œwiêtego. W³adze klasztoru, w którym
pochowany by³ duchowny, zdecydowa³y, by po
miesi¹cu od jego œmierci dokonaæ ekshumacji.
Z zaskoczeniem odkryto, ¿e cia³o Charbela nie
tylko siê nie rozk³ada, ale zachowane jest w
idealnym stanie, nawet ma temperaturê
odpowiadaj¹c¹ osobie ¿yj¹cej. Do klasztoru w
miejscowoœci Annaja zaczê³o przybywaæ coraz
wiêcej ludzi, którzy s³yszeli o cudach,
dokonanych za wstawiennictwem Charbela. W
1950 r. Przyby³a tam grupa zakonników, którzy
zrobili sobie zdjêcie pami¹tkowe nad grobem
œwiêtego. Po wywo³aniu okaza³o siê, ¿e poza
piêcioma osobami, które pozowa³y do zdjêcia,
na pierwszym planie jest jeszcze postaæ
mnicha. Najstarsi zakonnicy rozpoznali w niej
ojca Charbela.

Za zycia nie zostal on nigdy sfotografowany i
jak na razie to jedyna fotografia, na której jest
uwieczniony.
Modlitwa za wstawiennictwem œw.Charbela
Swiety Ojcze Charbelu, który wyrzekles sie
przyjemnosci swiatowych i zyles w pokorze i
ukryciu w samotnosci eremu, a teraz przebywasz
w chwale Nieba, wstawiaj sie za nami. Rozjasnij
nasze umysly i serca, utwierdz wiare i wzmocnij
wole. Rozpal w nas milosc Boga i blizniego.
Pomagaj w wyborze dobra i unikania zla. Bron
nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i
wspomagaj w naszej codziennosci.Za Twoim
wstawiennictwem wielu ludzi otrzymalo od Boga
dar uzdrowienia duszy i ciala, rozwiazania
problemów w sytuacjach po ludzku
beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miloscia, a jezeli
bedzie to zgodne z wola Boza, upros nam u Boga
laske, o która pokornie

ci¹g dalszy na stronie 5
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

Kiedy pozosta³am sama, zaczê³am siê zastanawiaæ nad duchem
ubóstwa. Widzê jasno, ¿e Jezus nic nie mia³, chocia¿ jest Panem
wszechrzeczy. ¯³obek po¿yczony, idzie przez ¿ycie czyni¹c
dobrze, a Sam nie ma gdzie by g³owê sk³oniæ. A na krzy¿u, widzê
szczyt Jego ubóstwa, bo nawet i szaty nie ma na Sobie.
(Dz. 533)

Mi³oœæ powinna byæ w czynie,
nie w s³owach tylko

b³. Sancja Szymkowiak
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ci¹g dalszy ze strony 5
prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam
iúã codziennie drogà úwiætoúci do ýycia
wiecznego. Amen.
CUDA KANONIZACYJNE
Siostra Maria Abel Kamari
Trzydziestoletnia zakonnica ze Zgromadzenia
Najúwiætszego Serca Pana Jezusa, ulegùa
chorobie, która doprowadziùa do skrajnego
wycieñczenia, anoreksji, odwapnienia koúci,
utraty zæbów i paraliýu prawej ræki. Po
trwajàcej 6 lat chorobie udzielono siostrze
namaszczenia chorych i wiatyku. Przez
kolejne piæã lat pozostawaùa przy ýyciu, jej
stan wciàý jednak siæ pogarszaù. W cierpieniu
bùagaùa o wstawiennictwo o. Charbela. Pewnej
nocy przyúniùo jej siæ, ýe mnich jà
pobùogosùawiù. 11 lipca 1950 roku zostaùa
przewieziona do klasztoru w Annaya. Kiedy
dotknæùa grobu poczuùa poraýenie w plecach.
Chusteczkà wytarùa kilka kropel oleju
sàczàcego siæ z grobu i poùoýyùa na chorym
miejscu. Nagle wstaùa i szùa uzdrowiona
poúród zgromadzonych tam ludzi. Tego
samego dnia zaczæùa przyjmowaã pokarmy, a
wczeúniejsze dolegliwoúci wszystkie ustàpiùy.
Mariam Assai Award
Miriam, syryjka mieszkajàca w Libanie,
grekokatoliczka, wdowa, analfabetka.
Operowana w 1963 i 1965 roku na nowotwór
ýoùàdka, jelita i gardùa. Lekarze nie dawali
nadziei, po operacji zwolnili do domu bez
dalszej terapii. Miriam zaczæùa bùagaã o pomoc
bùogosùawionego o. Charbela.

Pewnej nocy roku 1967 poùoýyùa siæ spaã.
Obudziùa siæ caùkowicie zdrowa, ku zdumieniu
lekarzy potwierdzajàcych jej cudowne
ozdrowienie.
Iskander Obeid
W 1925 roku podczas pracy w kuêni, zostaù
uderzony w prawe oko metalowym
odùamkiem, co spowodowaùo leczone
bezskutecznie, uszkodzenie spojówki i
rogówki. Dwanaúcie lat póêniej doznaù
kolejnego wypadku, który w tym samym oku
spowodowaù oderwanie siatkówki. Lekarze
ocenili uszkodzenie jako nieuleczalne i chcieli
usunàã oko. Iskander nie zgodziùa sie na to. Po
kolejnych 13 latach, usùyszawszy o cudach o.
Charbela, odbyù 18 paêdziernika 1950 roku,
pielgrzymkæ do Annaya. Tam ból oka siæ
nasiliù. 20 paêdziernika obudziù kowala
potworny ból oka. Gdy ponownie zasnàù ukazaù
mu siæ czcigodny Charbel. Po przebudzeniu
widziaù takýe zranionym okiem. Ból ustàpiù.
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W TYM TYGODNIU MODLIMY SiÊ...
PONIEDZIA£EK 05.11. 2018
7.30 + Anna Michalak (23 rocz. œm.) + Feliks Michalak
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 £ucja dziêkuje Panu Bogu za prze¿yte lata i prosi
o opiekê na dalsze dni
15.30 + Marek Jankowski
18.30 + Leszek Basiñski (I rocz. œm.)
18.30 + Jadwiga, Walenty, Krysia Kowalczyk oraz za
zmar³ych z rodziny Kowalczyków i Olejników,
+ Bogdan Kowalczyk

ŒRODA 07.11. 2018
7.30 + Czes³aw Herman
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Cecylia Dziatkiewicz (4 rocz. œm.)
15.30 + Genowefa i Kazimierz Sasinowscy
18.30 + Miros³awa (k) Marciniak ( I rocz. œm.)
18.30 W intencji Paw³a z okazji 18 rocznicy urodzin z
podziêkowaniem za otrzymane
dobro z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og. opiekê Matki
Bo¿ej i œw. Józefa oraz dary
Ducha œw. w doros³ym ¿yciu

PI¥TEK 09.11. 2018
7.30 + Jan Miœ
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Józefa (k) Marian Mielcarek
15.30 + Józef Mróz (2 rocz. œm.).
18.30 Za zmar³ych

WTOREK 06.11. 2018
7.30 + El¿bieta, Marian Dyba, Karol Marchewka
i za zmar³ych z Rodziny
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Henryk Adamek (31 rocz. œm.) + Halina Wiatr
i zmar³ych z Rodziny Adamków i Cegielskich,
+ Józef Cegielski
15.30 + Maria Grzeszczyk
18.30 + Stefania Lamperska
18.30 + Zdzis³aw Marcinkowski

CZWARTEK 08.11. 2018
7.30 + Franciszka Florian Dro¿d¿yñscy, Anna i Piotr

WoŸniak, Józef Stefaniak i zmar³ych
rodziny Stefaniaków
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Maria i Edward (30 rocz. œm.) Górscy
15.30 + Maria Wojciechowska
18.30 + Kazimiera Szudra (8 rocz. œm.)
18.30 + Ludwik Jêdrzejak

SOBOTA

10.11. 2018

7.30 + Tadeusz Bartczak
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Kazimierz Maroszek (2 rocz. œm.) + Maria i Stanis³aw W³och
15.30 + Andrzej Pietralczyk, Teresa, Walery, Józef Wiœniewscy, Kazimiera,
+ Henryk Konieczni
16.15 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie
z okazji 67 rocznicy œlubu: Reginy i Edmunda Stodolnych oraz z
okazji 85 rocznicy urodzin Reginy i 94 rocznicy urodzin Edmunda
oraz opiekê Bo¿¹ dla Jubilatów i ca³ej rodziny
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN
18.30 + Miko³aj £y¿wa, Józef Walczak (2 rocz. œm.). i za zmar³ych
z Rodziny

Where there is love, there is a holiday there.

NIEDZIELA
7.30 + Edmund Adamek i za zmar³ych z rodziny
9.00 + Edmund Miko³ajczyk (21 rocz. œm.)
+ Leokadia Miko³ajczyk
10.30 + Stanis³awa i Czes³aw Jêdzrzejak
+ Stefania i Józef Gajewscy
10.30 + Ryszard Sójka (10 rocz. œm.) i za zmar³ych
z Rodziny Sójków
12.00 + Marian Powolny (4 rocz. œm.)
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11.11. 2018
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Marcin Chojnacki
18.30 W intencji Natalii z okazji 18 rocznicy
urodzin z podziêkowaniem za otrzymane
dobro z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og.
opiekê Matki Bo¿ej i œw. Józefa oraz
dary Ducha œw. w doros³ym ¿yciu

HUMOR
W restauracji rodzina posila siê
promocyjnym.
Zostaje sporo resztek i ojciec prosi kelnera:
- Czy mo¿e pan nam zapakowaæ te resztki?
Wziêlibyœmy dla pieska...
- Hurrra! - krzycz¹ dzieci - bêdziemy mieli
pieska!

Matka rano do syna:
- Co to by³ za ³omot w nocy jak wróci³eœ?
- Aaa nic, kurtka mi spad³a.
- To co tam by³o w tej kurtce?
- Ja

¯ona wróci³a do domu z kliniki chirurgi
plastycznej.
- Jak ci siê podobam?
M¹¿ przygl¹da sie jej uwa¿nie i mówi:
- Zrobili co mogli.

Wraca facet do domu i od progu krzyczy:
- Wygra³em w totka, jest uda³o siê!
Szóstka!
Patrzy, a tu ¿ona siedzi smutna i p³acze.
- Co siê sta³o - pyta.
Na to ¿ona:
- Moja mamusia dziœ umar³a.
Facet:
- Nie wierzê ale kumulacja!

Patron tygodnia
Œwiêty Leon Wielki Papie¿

Leon I Wielki, urodzi³ siê oko³o 400 r. w
Toskanii. By³ synem Kwintyniana. Papie¿
Celestyn I mianowa³ go archidiakonem oko³o
roku 430. Od m³odoœci wyró¿nia³ siê tak wielk¹
erudycj¹ i zdolnoœciami dyplomatycznymi, ¿e
nawet jako zwyk³y akolita wysy³any by³ przez
papie¿a do wa¿nych misji. Kiedy w 440 r.
przebywa³ z misj¹ pokojow¹ w Galii, zosta³
obrany papie¿em po œmierci Sykstusa III. Po
powrocie do Rzymu zosta³ konsekrowany 29
wrzeœnia 440 r., rozpoczynaj¹c swoje ponad
21-letnie kierowanie Koœcio³em. papie¿em po
œmierci Sykstusa III. Po powrocie do Rzymu
zosta³ konsekrowany 29 wrzeœnia 440 r.,
rozpoczynaj¹c swoje ponad 21-letnie
kierowanie Koœcio³em. Papie¿ Leon
wprowadzi³ zasadê liturgicznej, kanonicznej i
pastoralnej jednoœci Koœcio³a. Za jego czasów
powsta³y pierwsze redakcje zbiorów
oficjalnych modlitw liturgicznych w jêzyku
³aciñskim. Powi¹za³ liturgiê z codziennym
¿yciem chrzeœcijañskim; np. praktykê postu z
mi³osierdziem i ja³mu¿n¹. Leon przyczyni³ siê
do uznania prymatu stolicy Piotrowej zarówno
przez cesarza zachodniego Walentyniana III,
jak i przez Konstantynopol. Leon by³ obroñc¹
kultury zachodniej. Jako pierwszy papie¿
otrzyma³ przydomek "Wielki". Zmar³ 10
listopada 461 r. w Rzymie. Zosta³ pochowany
w portyku bazyliki œw. Piotra. Zachowa³o siê po
nim ok. 150 listów i prawie 100 mów
wyg³oszonych do mieszkañców Rzymu
podczas ró¿nych œwi¹t. Pozwalaj¹ one poznaæ
wiedzê teologiczn¹ papie¿a oraz ówczesne
¿ycie liturgiczne. W roku 1754 Benedykt XIV
og³osi³ go doktorem Koœcio³a. Jest patronem
muzyków i œpiewaków. Jego wspomnienie
liturgiczne w Koœciele katolickim obchodzone
jest 10 listopada.
K. R.
7

1. 11 listopada przypada 100 rocznica Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.
W zwi¹zku z t¹ rocznic¹ zapraszamy na:
- Msza œw. w intencji Ojczyzny i Miasta w Ostrowskiej Konkatedrze w niedzielê 11.11,
o godz. 12.00.
- Wielki Koncert dla Niepodleg³ej do Ostrowskiego Centrum Kultury w pi¹tek 9 listopada na
godz.18.00
- Inscenizacjê i widowisko historyczne ku Niepodleg³ej do Parku Miejskiego przy ul.
Ledóchowskiego i Domu Katolickiego przy placu Konkatedralnym w sobotê, 10 listopada na
godz.16.00.
2. Zmar³ych na wymienianki Roczne mo¿na zg³aszaæ w Biurze Parafialnym do 16 listopada.
3. W przysz³¹ niedzielê, II miesi¹ca sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium.
Za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”.
4. Msza œw. i katecheza dla M³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do przyjêcia Sakramentu
Bierzmowania w œrodê 7 listopada o godz.18.30. Obecnoœæ obowi¹zkowa.
5. Zmarli w miesi¹cu paŸdzierniku: + Jan Miœ, + Marian Tomaszewski.
6. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W sklepiku s¹ równie¿ do nabycia
wykonane na szkle wizerunki ze Œw. Janem Paw³em II i Papie¿em Benedyktem oraz
Kalendarze diecezjalne i ksi¹¿eczki z okazji 40 rocznicy wyboru Jana Paw³a II na Stolicê
Piotrow¹ w cenie 8 z³.

BIURO PARAFIALNE

e-mail: parafia@promax.media.pl
Nr GG: 5884036 Tel./Fax. 62 735 60 90

CZYNNE: poniedzia³ki, œrody i pi¹tki od 9.00 do 11.00
wtorki i czwartki
od 15.00 do 18.00

Telefon Dy¿urny 502 547 809 Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.

