
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

1 Krl 17, 10–16
  Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy 

wchodził do bramy tego miasta, pewna wdo-
wa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją 
i powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody 
w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz 
poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią 
i rzekł: Weź, proszę, dla mnie i kromkę 
chleba! Na to odrzekła: Na życie Pana, Boga 
twego! Już nie mam pieczywa – tylko garść 
mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. 
Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy 
przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi 
(strawę). Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz 
zaś jej powiedział: Nie bój się! Idź, zrób, jak 
rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały 
podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie 
i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg 
Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie wyczerpie 
się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, 
w którym Pan spuści deszcz na ziemię. 
Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, 
a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było 
co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się 
i baryłka oliwy nie opróżniła się według obiet-
nicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146, 6c–10

Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego
On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 5, 3

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów.
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   Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudo-
wanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 
prawdziwej (świątyni), ale do samego nieba, 
aby teraz wstawiać się za nami przed 
obliczem Boga, nie po to, aby się często miał 
ofiarować jak arcykapłan, który co roku 
wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej 
musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia 
świata. A tymczasem raz jeden ukazał się 
teraz na końcu wieków na zgładzenie grze-
chów przez ofiarę z samego siebie. A jak 
postanowione ludziom raz umrzeć, a potem 
sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany 
dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz 
ukaż

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 9, 24–28

EWANGELIA  
Mk 12, 38–44

  Jezus nauczając mówił do zgroma-
dzonych: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. 
Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych 
szatach, lubią pozdrowienia na rynku, 
pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne 
miejsca na ucztach. Objadają domy wdów 
i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci 
tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł 
naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak 
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. 
Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też 
jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, 
czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich 
uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam 
wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszy-
scy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; 
ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. 

K O M E N T A R Z

ks. Maciej Raczyński-Rożek
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Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla 
zbawienia tych, którzy Go oczekują.

 Uboga wdowa wrzuciła do skarbony 
bardzo niewiele. Na pewno nie zyskała tym 
podziwu innych ludzi. Była tylko nikomu nie 
znaną ubogą kobietą. Zyskała natomiast 
podziw samego Boga – Jezusa Chrystusa. To 
On zna serce człowieka. On zobaczył że ta 
wdowa wrzuciła, tyle co mogła. Nawet więcej 
niż mogła, bo wrzuciła wszystko co miała na 
swoje utrzymanie. To ją Pan Jezus stawia za 
wzór.

 Warto siebie zapytać, czy umiem dawać 
tylko z tego, co mi zbywa, czy także z mego 
niedostatku. Innymi słowy: czy potrafię dawać 
wtedy, kiedy mam na to ochotę, czy także 
wtedy, kiedy jest mi trudno, kiedy brak 
cierpliwości, czasu … Czy potrafię dawać tylko 
wtedy, kiedy zostanie to przez innych 
zobaczone, docenione, czy także wtedy, kiedy 
nikt nie zauważy i nie powie „dziękuję”? Pan 
Jezus stawia za wzór tych, którzy mimo braku 
wdzięczności czy poklasku, umieją hojnie 
służyć swoimi wielkimi i drobnymi talentami.
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  Pierwszy listopada nie jest świętem 
zmarłych (za wszystkich wiernych Chrystu-
sowi, którzy zakończyli swoją ziemską podróż 
modlimy się dnia następnego), jak zwykło się 
w potocznym języku określać ten dzień. Jest 
to Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli 
wszystkich naszych świętych patronów!

   Spójrzmy prawdzie w oczy, pierwszy 
listopada nie kojarzy nam się radośnie.  Jest 
to dzień, w którym zwyczajowo odwiedzamy 
cmentarze, by na grobach zmarłych zapalić 
znicze. Choć ich płomyki symbolizują 
nadzieję, napawają nas smutkiem. Zaduma, 
powaga, tęsknota, wspomnienia te słowa 
jakoś bardziej pasują do tego dnia, niż 
radość. Rozmyślamy o tych, których nam 
brakuje, bo odeszli już do Pana, nie rzadko 
także zastanawiając się nad kresem naszego 
ziemskiego pielgrzymowania. Taki czas 
zadumy i refleksji nad życiem, przemijaniem i 
tym, co po drugiej stronie są niezbędnym 
elementem ludzkiego życia. Każdy z nas 
musi się zmierzyć ze świadomością, że tu na 
Ziemi nie będzie żył wiecznie, znaleźć 
odpowiedź na wszystkie ogólnoludzkie 
pytania, obawy i wątpliwości. 

IMIENINY

   Imieniny są tradycyjnym upamiętnieniem 
chrztu, poprzez wspomnienie świętego, który 
patronuje naszemu życiu, szczególnie się 
nami opiekuje na naszych chrześcijańskich 
ścieżkach i ma być dla nas wzorem do 
naśladowania. To ważny, radosny dzień. 
Dzień dziękczynienia zarówno za dar życia i 
powołania naszego świętego patrona, jak i za 
nasze  życie.

   By was rozweselić i przypomnieć, że 
i nasza świętość jest na wyciągnięcie ręki, 
o ile tylko oddamy swoje życie Temu, do
którego ono należy, w prezencie z okazji 
imienin pozwolę sobie przytoczyć przeuroczy 
wiersz ks. Twardowskiego pt. „Trochę plotek 
o świętych”:

   Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 
2158–59) stwierdza, że „Bóg wzywa każdego 
po imieniu (Por. Iz 43, 1; J 10, 3). Imię każdego 
człowieka jest święte. Imię jest ikoną osoby. 
Domaga się szacunku ze względu na godność 
tego, kto je nosi. Otrzymane imię pozostaje na 
zawsze. W Królestwie niebieskim zajaśnieje 
w pełnym blasku tajemniczy i niepowtarzalny 
charakter każdej osoby naznaczonej Bożym 
imieniem. „Zwycięzcy dam... biały kamyk, a na 
kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie 
zna oprócz tego, kto (je) otrzymuje" (Ap 2, 17). 
„A oto Baranek stojący na górze Syjon, 
a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, 
mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane 
na czołach" (Ap 14, I).”

    Tylko, że pomiędzy chrześcijanami, a re-
sztą świata jest jedna zasadnicza różnica – 
my mamy PEWNOŚĆ, co nas czeka! Wiemy 
dokładnie, bo sam Bóg przyjąwszy ludzką 
postać nam o tym powiedział. Skoro zaś 
wiemy, co jest po śmierci, dlaczego dajemy 
się porwać pierwszolistopadowej nostalgii? 
Powinien to być dla nas dzień radości, 
przypomnienia o tym, że nasze ziemskie życie 
kończy się po to, by mogła nas spotkać 
bezkresna przygoda życia wiecznego w 
ramionach kochającego Ojca Niebieskiego, a 
poza tym tego dnia…wszyscy mamy imieniny!

Święci to także ludzie 
a nie żadne gąsienice dziwaczki
nie rosną krzywo jak ogórki
nie rodzą się ani za późno ani za wcześnie
święci bo nie udają świętych
na przystankach marznąc przestępują z nogi 
na nogę
śpią czasem na jedno oko
wierzą w miłość większą od przykazań
w to że są cierpienia ale nie ma nieszczęść
wolą klękać przed Bogiem niż płaszczyć się 
przed człowiekiem
nie lubią deklamowanej prawdy
ani klimatyzowanego sumienia
nie przypuszczają żeby z jednej strony było 
wszystko a z drugiej guzik z pętelką
stale spieszą się kochać
znajdują samotność oddalając się od siebie 
a nie od świata
tę samotność bez której świat dostaje bzika
są tak bardzo obecni że ich nie widać
nie lękają się nowych czasów 
które przewracają wszystko do góry nogami
nie chcą być również umęczeni w słodki 
sposób jak na nabożnych obrazkach
niekiedy nie potrafią się modlić ale modlą się 
zawsze
chętnie wzięliby na indeks niejedną dobrą 
książkę żeby bronić ją przed głupim 
czytelnikiem
nie noszą zegarków po to żeby wiedzieć ile 
się spóźnić
mają sympatyczne wady i niesympatyczne 
zalety
boją się grzechu jak fotela z fałszywą 
sprężyną
uważają że tylko pies jest dobry kiedy jest zły
nie mają i dlatego rozdają
tak słabi że przenoszą góry
potrafią żyć i nie dziwić się odchodzącym
potrafią umierać i nie odchodzić
można o nich o wiele mądrzej pisać ale po co
trzymają się przyjaźni jak gawron gawrona
poznają późne lato po niebieskiej goryczce
słyszą na pamięć wilgi gwiżdżące przed 
deszczem
bawią ich jeszcze grzyby nieprawdziwe
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Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska
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   Wizerunki Najświętszej Maryi Panny w kata-
kumbach przedstawiające Ją w aureoli, w po-
stawie siedzącej na tronie, są pierwszym 
wyraźnym śladem Jej kultu w chrześcijań-
stwie. Sobór powszechny w Efezie (431), 
zwołany w obronie tytułu Bożego Macie-
rzyństwa Maryi, przyczynił się do rozszerzenia 
i pogłębienia kultu Maryi. Od tego czasu 
Kościół zaczyna obchodzić święta ku Jej czci 
i stawiać świątynie ku Jej chwale. Poeci 
chrześcijańscy układają hymny i publiczne 
modlitwy, które wchodzą także do liturgii.

  Kościół nie wszystkim świętym daje 
jednakową rangę. Wyraźnie w swojej liturgii 
wyróżnia Maryję – tak co do liczby Jej świąt, 
jak i ich rangi. Po Matce Bożej wyróżnia kult 
św. Józefa, następnie kult św. Jana Chrzciciela 
i Apostołów, aniołów, świętych doktorów, 
zakonodawców, męczenników. Wprowadzenie 
gradacji: uroczystość, święto, wspomnienie 
obowiązkowe i wspomnienie dowolne jest 
wyraźnym tego potwierdzeniem. Ostatnia 
reforma kalendarza i liczne beatyfikacje i kano-
nizacje pontyfikatu Jana Pawła II wprowadziły 
ważną nowość – dla podkreślenia uniwersa-
lizmu swego przeznaczenia Kościół przypo-
mina świętych wielu ras i kontynentów.

   W początkach chrześcijaństwa nie oddawa-
no publicznej czci nikomu ze stworzeń – ani 
ludziom, ani nawet aniołom. Jednak już w 
Nowym Testamencie można dostrzec pewne 
ślady początku czci świętych. Pochwały, jakie 
daje sam Jezus św. Janowi Chrzcicielowi 
(Mt 11, 7–11), cześć, z jaką św. Paweł wyraża 
się o Abrahamie (Rz 4, 18–22) i Melchizedeku 
(Hbr 5, 6; 7, 1–4), genealogia Dawida jako 
prarodzica Jezusa Chrystusa (Mt 1, 1–17; Łk 3, 
23–38), podziw dla bohaterskiej śmierci św. 
Szczepana (Dz 6–7) – wszystko to naprowa-
dza na wiarę pierwotnego Kościoła, że osoby 
te są nie tylko zbawione i cieszą się chwałą w 
niebie, ale że mają także moc wspierania swo-
ich braci na ziemi przez orędownictwo za nimi.

1 listopada Kościół obchodzi radosną 
uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu 
czcimy tych wszystkich, którzy swoje życie 
przeżyli w łączności z Chrystusem, idąc Jego 
drogą i naśladując Go. Chodzi nie tylko o tych, 
którzy są powszechnie znani i otaczani kultem 
(np. św. Faustyna, św. o. Pio, bł. Matka Teresa 
z Kalkuty, św. Teresa z Lisieux, św. Jan Paweł II 
i wielu innych), ale także o tych, którzy pozo-
stają anonimowi.

  Spośród świętych na pierwszym miejscu 
doznają czci męczennicy. Pilnie spisuje się 
okoliczności ich śmierci w tak zwanych Aktach 
męczeństwa, stawia się im nagrobki, sprawuje 
się na ich grobach obrzędy liturgiczne, wzywa 
się ich pośrednictwa. Od IV w. natrafiamy na 
wyraźne ślady kultu wyznawców. Do pierw-
szych, którzy zasłużyli sobie w Kościele na kult 
publiczny, należeli św. Hilary z Poitiers (+ 368), 
św. Ambroży (+ 397) i św. Marcin z Tours 
(+ ok. 397–401) na Zachodzie, a na Wschodzie: 
św. Paweł Pustelnik (+ 342), św. Antoni 
Pustelnik (+ 356), św. Efrem (+ 373) i św. 
Bazyli Wielki (+ 379).

Święci w Kościele
– 1 listopada

Kościół obchodzi radosną 
uroczystość Wszystkich Świętych. 

UWAGA!  Zakończenie konkursu różańcowego dla dzieci odbędzie się 
 dziś na Mszy św. o godz. 11.30. 

4 listopada obchodzimy:

3. Jak inaczej nazywamy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych?
a)
b) Dzień Zaduszny
c) Dzień Dziękczynienie
d) Światowy Dzień Chorego

Autor: Maciej Lichota 

zadanie: Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach utworzą hasło. 

4. Ogłoszenie danej osoby błogosławioną to:
a) beatyfikacja
b) Rogito
c) kanonizacja
d) wypominki

5. Kanonizacja to:
a) ogłoszenie danej osoby świętą
b)
c)
d)

U
E
K
B

B
A
K
C

O
M
A
E inna nazwa sakramentu namaszczenia chorych

1.
a)
b)
c)
d) Niedzielę Misyjną

2.
a) 1 listopada
b) 31 maja
c) 22 lutego
d) 2 listopada

W
N
B
A

I
E
L
C

święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Kiedy obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych?

Dzień Środków Społecznego Przekazu

komunikat ogłaszający światu nowego papieża 
ogłoszenie danej osoby błogosławioną

Hasło:  __  __  __  __  __
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1.

2.

3.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Następnie będziemy 
się modlić za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. 
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00 w Kanonii.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. odbędzie się o godz. 
11.00 w kościele.

W dniach od 20 do 24 listopada na terenie 
parafii będziemy zbierali makulaturę ze 
sprzedaży, której uzyskane środki zostaną 
przeznaczone na budowę studni w Sudanie. 
Makulaturę należy składać do przeznaczo-
nego na ten cel kontenera.

6.

9.

4. W listopadzie, w naszej parafii rozpocznie się 
trzecia edycja dzisięciotygodniowego kursu 
finansowego, którego celem jest nauka 
zarządzania finansami w oparciu o rady 
biblijne. Kurs będzie odbywał się w środy 
o godz. 19.00 w dzwonnicy. Osoby zainte-
resowane tym, co Pismo Święte mówi na 
temat zarządzania finansami zapraszamy na 
spotkanie w środę 18 listopada br. o godz. 
19.00 do dzwonnicy. Po spotkaniu będzie 
możliwość zapisania się na kurs i zakupienia 
podręczników.

od 11.10 do 8.11.2015 r. 

Módlmy się 
o udział w chwale zbawionych
dla poległych podczas wojen 

oraz pomordowanych 
w obozach i łagrach.

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

Od 6 listopada w kinach można oglądać film 
pt.: Zakazany Bóg. Jest to przejmująca 
opowieść o potędze prawdziwej wiary i sile 
odważnego świadectwa. Film opowiada o 51 
błogosławionych męczennikach z Barbastro: 
mężnych klaretynach, którzy oddali swe 
życie za Chrystusa podczas wojny domowej 
w Hiszpanii. Film można obejrzeć między 
innymi w kinie Wisła, Luna, Praha.

7.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

8.

Parafialny Zespół Caritas prowadzi zbiórkę 
odzieży zimowej. Potrzebujemy zwłaszcza 
odzieży dla dzieci w wieku 4–12 lat oraz 
odzieży męskiej. Odzież można przynosić 
w godzinach pracy Caritas lub godzinach 
pracy kancelarii parafialnej.

we  wtorek,  10  listopada,  wspomnienie 
św.  Leona  Wielkiego,  Papieża  i  Doktora 
Kościoła;

–

w poniedziałek, 9 listopada, święto rocznicy 
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; 

–

5.
W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, zobo- 
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

Maksymilian Radzimirski, kawaler 
z parafii tutejszej
i Joanna Zuzanna Zdrojewska, panna 
z parafii pw. św. Bonifacego w Warszawie
– zapowiedź II;

–

Mariusz Stelmaszczyk, kawaler  
z parafii  tutejszej
i Zofia Irmina Olszówka, panna  
z parafii tutejszej
– zapowiedź II.

–

w  czwartek,  12  listopada,  wspomnienie 
św. Jozafata, biskupa i męczennika;

–

w  środę,  11  listopada,  wspomnienie 
św. Marcina z Tours, biskupa;

–

w  piątek,  13  listopada,  wspomnienie 
świętych:  Benedykta,  Jana,  Mateusza, 
Izaaka i Krystiana – pierwszych męczen-
ników Polski.

–

 CISZA, w której 
PRZEMAWIA BÓG 

już w piątek 13.11.2015 r.
w naszym kościele

od godz. 13.00 do 17.00 
oraz od godz. 18.30 do 20.00

Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 
1936–1939 zniszczono i splądrowano 2000 

kościołów, zakazano praktyk religijnych 
i dokonywano rzezi na katolikach. Bestialsko 

zamordowano ponad 8000 osób duchownych. 
Byli wśród nich biskupi, zakonnice, klerycy. 

Przez cały czas krwawych prześladowań obiecy-
wano im darowanie życia pod warunkiem 

wyrzeczenia się wiary, a jednak nie odnotowano 
żadnego przypadku apostazji!

Ich cudem ocalałe notatki z więzienia są 
jednymi z najpiękniejszych świadectw wiary 

w dziejach chrześcijaństwa.
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