
 
Nie tylko Pismo Święte pozwała nam to zobaczyć i doświadczyć; także naj-
zwyklejsze czynności, jakie wykonujemy w ciągu dnia, są ciągłymi dotykami 
miłości Bożej.  
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Oczywiście tym kluczowym 
wymiarem lego miłości jest to, że staliśmy się Jego dziećmi . A On, jak wie-
my, zaplanował, że mamy być nie tylko dziećmi, ale dziedzicami, współdzie-
dzicami królestwa, które nam swoją męką wysłużył Syn Boży. 

Przyjąć miłość Boga - to jest absolutnie pierwszy warunek. Oczywiście 

konsekwencją tego kroku jest zadzierzgnięcie mocnych więzi z B. Ojcem  
Drugi, niezmiernie ważny do realizowania punkt dla stania się świętym, 
bycia dzieckiem Bożym wprowadza nas w stan walki; tak przedstawia to 
św. Jan w Apokalipsie: To ci, którzy przychodzę z wielkiego ucisku... (7,14). 
Ten wielki ucisk jest spowodowany walką o czystość swojego serca: Błogo-
sławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będę (Mt 5, 8). Ale od-
nosi się także do kolejnego błogosławieństwa: Pan Jezusa: Błogosławieni, 
którzy cierpię prześladowanie dla sprawiedliwości... (Mt 5, 10). Świat nie 
toleruje człowieka sprawiedliwego, będzie go zawsze dręczył. Błogosławieni 
jesteście, gdy wam urągają i prześladuję was i gdy z mego powodu mówię 
kłamliwie wszystko złe o was… I jeżeli mogę coś przecierpieć dla Niego, jest 
to dla mnie powód do radości. I wiem, że mam walczyć aż do zwycięstwa.  
Święci, którzy stoją przed Bogiem, mają białe szaty, które są symbolem nie-
skazitelności, i trzymają w rękach palmę, symbol zwycięstwa w tej walce. 
Apostoł przekazuje także w swojej wizji, że to ci, którzy . . .opłukali swe 
szaty, i w krwi Baranka je wybielili (7, 14). To jest kolejny (3) krok do 
świętości.  
My upadamy codziennie na różne sposoby.  To wszystko się domaga oczyszczenia. 
Mamy tę możliwość - kiedy trzeba, to w sakramencie pokuty, ale także  w akcie po-
kuty, jakim rozpoczyna się każda Msza Swięta, czy w konkretnej modlitwie, którą 
podejmujemy, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że obraziliśmy Boga swoim postępowa-
niem. Chodzi oto, żeby to było związane zawsze z przeproszeniem Pana Boga i za-
dośćuczynieniem bliźniemu, ale także z konkretnym aktem miłości względem Boga: 
choćby przez ucałowanie krzyża, czy przez wzbudzony akt miłości w sercu. 
Oczyszczamy się we krwi Baranka. Trzeba, żebyśmy umieli we właściwy sposób 
patrzeć na Eucharystię. Każda Komunia święta,  jest oczyszczeniem w najświętszej 
krwi Jezusa; coraz więcej płynie w nas Jego krwi, dzięki czemu zwiększa się szansa, 
żebyśmy zostali świętymi. 
Czwarta bardzo konkretna postawa na drodze do osiągnięcia świętości, wg. 
Psalmisty, polega na szukaniu Boga. leżeli ktoś uświadomił sobie i przyjął miłość 
Boga, jeżeli się oczyszcza w krwi Baranka, jeżeli walczy o czystość swojego serca, 
zdaje sobie sprawę z tego, że musi coraz głębiej poznawać Boga; ... I już samo szuka-
nie zabezpiecza mnie przed głupotą uganiania się za marnością. Dlaczego człowiek 
szuka marności? - Bo pokłada w nich jakąś nadzieję.  
I wreszcie (5), pisze św. Jan: Każdy zaś, kto pokłada ze Nim tę nadzieję, uświęca 
się, podobnie jak On jest święty (1 13,3). Zauważcie, jaki to jest piękny element 
drogi do świętości. Uświęcamy się, pokładając nadzieję w Bogu! Każda chwila życia 
może być przeniknięta położeniem w Nim nadziei.  
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Mdr 11, 22– 12, 2; Bóg  miłuje całe stworzenie 
Ref:  BĘDĘ CIĘ WIELBIŁ, BOŻE MÓJ I KRÓLU 
2/ 2 Tes 1, 11-2, 3; Uświęcenie chrześcijan chwali Boga 
3/ Łk 19, 1-10; Syn Człowieczy przyszedł zbawiać 

 

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE! Pisze św. Jan w swoim liście: Popatrzcie, jaką 
miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rze-
czywiście nimi jesteśmy... (1 J 3, 1). Świętym może zostać tylko człowiek, 
który nie tylko popatrzył i dowiedział się, jaką miłością go obdarza Ojciec 
Niebieski, ale który tę miłość przyjął. A mówiąc dokładniej, który ją przyj-
muje z dnia na dzień,  
Święty Jan mówi: popatrzcie -  Ewangelia, ilekroć ją otwieramy, daje nam  
szansę, aby popatrzeć, jaka jest ta miłość, którą Ojciec nas darzy,  
. My się mamy przede wszystkim nauczyć przyjmować miłość Bożą. A 
przyjąć tę miłość to znaczy uznać przed Bogiem, że jesteśmy słabi, bezradni 
i potrzebujemy Jego miłości. Jeżeli naprawdę wchodzimy w przestrzeń bło-
gosławieństw, o których mówi dzisiaj Pan Jezus, uświadamiamy sobie nasze 
ubóstwo i robi się w nas miejsce dla Boga, i możemy Co przyjąć z ogromną 
wdzięcznością i entuzjazmem. I wtedy On nas prowadzi chwila po chwili. 
( dalej na s. 4) 



Slub rz: Krzysztof Kornobis - Natalia Kiszkis 
Za + męża Alojzego Włodarczyk (10 r.), ++ rodziców, teściów,  
++ z rodzin Kuliberda, Włodarczyk, o dar zycia w. 
 

7.00 
/ 

18.00 

7.00 
17.30 

 

Pogrzeb śp. Kazimierza Stryjka 
RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH; Za + brata Zenona Nocoń,  
++ rodziców Natalię i Jana, ++ z pokr. ; [Hymn do Ducha św. -  
modlitwa za Kandydatów do Bierzmowania] 

4.11.2019   

MSZE ŚWIĘTE 3.11: 7.30 I 10.30; RÓŻANIEC: 15.15 

Za ++ z zalecek/wypominek 
RÓŻANIEC ZA ++;  Za ++  
rodziców Stanisławę i Wincentego,  
braci Jana i Jerzego Gawron i za + 
 męża Krzysztofa, o radość zycia w. 

 5.11.2019 

13.00 
18.15 

/ 

9.11.2019; [9.00 - odwiedziny chorych] 

Za + Franciszkę Słomską (od Róży św. Marty)/ 
RÓŻANIEC; Za ++ rodziców Reginę i Eugeniusza Mazur, Różę i 
Romana Piegza, br. Marcina, bratanicę Wiktorię, chrzestnego Włady-
sława, dziadków z 2 stron, ++ z rodzin Mazur, Piegza, o dar zycia w. 

 6.11.2019;  

7.00 
17.30 

 

Za + żonę/matkę Elżbietę Gałuszka, matkę 
 Gertrudę, babcię Klarę, o dar życia w. 
Za ++ rodziców, teściów, męża Ewalda,  
pokr. z 2 stron, Małgorzatę Sowa. 
 

17.00 

/ko 

Msza szkolna: 1/ 

2/ Za żyjących i ++ parafian. 

 7.11.2019,  

8.11.2019  [9.00 - odwiedziny chorych] 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

13.30 
17.30 

 

Wtorek 

Poniedziałek 

Spotkania: Marianki w 

czwartek o 16.10 
Ministranci - po Mszy szk.  
Młodzież—piątek 19.00 

7.30 
 
 
 

10.30 
 
 

15.15 
 

 32 ZW. 10.11.; SKARBONA NA KŁ W POTRZEBIE NIEDZIELA 

  1. Odmawiajmy różaniec za naszych zmarłych (wypominki/zalecki) 
      W poniedziałek  na Mszę wieczorną zapraszamy kandydatów do 

Bierzmowania 
2. SPOWIEDŹ  przed Mszami św. 
3. Odwiedziny chorych -  w piątek i sobotę (8 i 9 XI)     
4. Bóg zapłać za prace przy kościele, w obejściu kościele i za ofiary. 
5. Gość Niedzielny: Świętość (15 i 20); Trybunał zawiódł (18); Wiara 

kard. Saraha (30);  Pokolenie bez Ewangelii (32); Spotkania Tar-
nogórskie (I); Bez poprawczaka (46); Przedsionek nieba—
cmentarz (50);  Doceńmy ptaki (58); O przestrzeń dla muzyki 
chrześcijańskiej (60); Porcelana z Miśni (70). 

OGŁOSZENIA: PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH 

ODPUST ZA ZMARŁYCH: 
•     Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę dziś (1 XI) od południa i 
przez cały jutrzejszy dzień, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można 
ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Można go uzyskać tylko 
jeden raz w ciągu dnia. 
•     Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii 
św.; ponadto należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę w in-
tencjach Ojca Świętego. 
•     W dniach od 01 do 08 listopada, wierni, którzy pod warunkami jak wy-
żej pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych choćby tylko w 
myśli, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. 
•     W inne dni roku odpust jest cząstkowy. 

ZALECKI/WYPOMINKI SKŁADAMY DO 3 LISTOPADA 


