
 Hasła: 1. Nie pozwalajcie nazywać się …  2.  Na  … Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie                
i faryzeusze   3. Kładą ludziom … nie do uniesienia na ramiona  4. Wiążą ciężary (uczeni 
w Piśmie i faryzeusze), a sami palcem … ich nie chcą  5. Jezus przemawiał do …                          
6. Kto się …, będzie wywyższony  7. Nie … również, żeby was nazywano mistrzami                                  
8. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i…  9. Jeden jest tylko Mistrz - …                              
10. Rozszerzają swoje … 11.  Jeden jest Ojciec wasz, Ten w … 12. Wy wszyscy braćmi 
… 13.  Największy z was niech będzie … sługą 14.  Jeden jest tylko …  

Dzisiaj słowo „poniżony” 
w naszym języku ma 
znaczenie negatywne. 
…Poniżyć, uniżyć –                           
to pomniejszyć wartość. 
W dawnym języku 
polskim słowo „poniżyć 
się” miało inne 

znaczenie.                      
„Góra poniżyła się przed 
Panem” – głosi stara 
polska pieśń ludowa                 
[ze zbioru pieśni J.Rogera, 

1863]. Poniżyć się przed 
Bogiem miało znaczyć: 
nie wymagać dla siebie 

za wiele, usuwać się na dalsze miejsce, uświadomić sobie własną małość wobec wielkości 
Boga …  [x J.T.]        PYTANIE: Po co istnieje Kościół? – ODPOWIEDŹ: Aby ludzie 
wspierali się wzajemnie …  Kościół pomaga chrześcijanom żyć każdego dnia zgodnie z 

wolą Bożą. … Na początku Mszy Świętej w rocznicę konsekracji kościoła czytamy: 
”Z drżeniem wchodzę do świątyni, bojaźnią przejmuje mnie dom Pański”.        
– Jak często wydaje się nam, że kościół jest tylko spokojnym miejscem, gdzie 
kładą na głowy kojące opatrunki. Kościół – to miejsce, gdzie mamy sobie 
uświadomić, że jesteśmy w ręku Boga. Bóg posługuje się nami tak, jak On Sam 
tego chce. Nawet Matka Boska zatrwożyła się, jak mówi święty Łukasz,                        
kiedy pojawił się Anioł.   [Kalendarz 2014 z Księdzem Twardowskim].                  
PYTANIE 338: Co to jest łaska? – ODPOWIEDŹ: Pod pojęciem łaski rozumiemy wolne, 

pełne miłości zwrócenie się Boga do nas, Jego niosącą pomoc dobroć, siłę do życia, która 
od Niego pochodzi. Przez krzyż i Zmartwychwstanie Bóg całkowicie zwrócił się ku nam                     
i poprzez łaskę się nam objawia. Łaską jest wszystko, czym Bóg nas obdarza, bez naszej 
najmniejszej nawet zasługi. „Łaska – powie Benedykt XVI – to oglądanie Boga, nasze 

doznanie Jego miłości”. Łaska nie jest rzeczą, lecz samo-objawieniem się Boga                            
w człowieku. Bóg nigdy nie daje mniej niż siebie samego. Poprzez łaskę jesteśmy w Bogu. 
[YOUCAT POLSKI,KKK… 2011].                                                                                      

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie (Ps 131)                                          
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… i potrzebne łaski i pomoc dla wszystkich chorujących …        
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 Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.              
(Mt 23, 9a. 10b)                        Mt 23,1-12                                               

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze 
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem,      
ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom 
na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki 
spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie                   
i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze 
krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie 
nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden 
jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie 
nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.                   
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz 
Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.                            
Często bardzo trudno jest przyjąć słowo, które Bóg kieruje do nas przez ludzi. Wydaje 
nam się, że gdyby osobiście do nas przemówił, łatwiej byłoby nam uwierzyć. Ale czy 
wtedy nie bylibyśmy w pewien sposób przymuszeni do wiary, pozbawieni wolności 
wyboru? Bóg mówi do nas, szanując naszą wolną wolę, lecz aby przyjąć Jego słowa 
przekazywane za pośrednictwem człowieka, potrzebujemy łaski Bożej. Módlmy się dziś                 
o nią. I o wiarę, która jest darem Pana.[x J. Ropel, „Oremus” X 2005, s. 120]; 
 

Papież Franciszek:  Jezus umacnia naszą nadzieję, mówiąc: „Ja jestem chlebem żywym, 

który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”(J 6, 51). Są to 
słowa przywołujące ofiarę Chrystusa na krzyżu. Przyjął On śmierć, aby zbawić ludzi, 
których dał Mu Ojciec, a którzy byli umarli w niewoli grzechu. Jezus stał się naszym 
bratem i dzielił naszą kondycję aż po śmierć. Swoją miłością złamał jarzmo śmierci                  
i otworzył nam bramy życia. Karmiąc się Jego ciałem i krwią łączymy się z Jego wierną 
miłością, która niesie w sobie nadzieję ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem,                     
nad cierpieniem i śmiercią. Na mocy tej boskiej więzi miłości Chrystusa wiemy,                                
że komunia ze zmarłymi nie jest jedynie pragnieniem, wyobraźnią, ale staje się realna. 

Wyznawana przez nas wiara w zmartwychwstanie prowadzi nas do bycia ludźmi nadziei,       
a nie rozpaczy, ludźmi życia, a nie śmierci, bo pociesza nas obietnica życia wiecznego 
zakorzenionego w zjednoczeniu z Chrystusem zmartwychwstałym…Ta nadzieja, 
rozpalona w nas przez Słowo Boże pomaga nam przyjąć postawę ufności w obliczu 
śmierci: Jezus ukazał nam bowiem, że nie jest ona ostatnim słowem, ale przemienia nas 
miłosierna miłość Ojca i sprawia, że żyjemy w wiecznej jedności z Nim. …Bóg jest wierny, 
a nasza nadzieja w Nim nie jest daremna. …  - [Watykan - 2017-11-03].                                 
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   św. Jan Paweł II  - Maryja, jako Matka Jezusa, zna Jego serce, wstawia się                     

za nami u Niego i prowadzi nas do Niego, ucząc żyć tak jak Ona, w miłości                        
do Syna, służąc Słowu Bożemu, troszcząc się o innych (z Listu do Misjonarzy Najśw. 

Serca Jezusowego, Castel Gandolfo, 1.09.2004).                                                                  

Stefan Kardynał Wyszyński - Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny,                         

a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą,                                  
aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. 
Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy                                
już dosyć byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych 
doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia - przez miłość, która 

sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: "Oto, jak oni się miłują". Wtedy 
dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. [Niepokalanów, kwiecień 

1969].  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                    
I – Lectio - Czytaj z wiarą   i uważnie święte teksty Ewangelii, jak gdyby dyktował                      
je dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.   
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – … Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni                       
w Piśmie  i faryzeusze” - Każdy z nas ma jakichś przełożonych nad sobą: rodziców, 

nauczycieli, rektorów, proboszczów, prezydentów miast, premiera, biskupów, papieża, 
przełożonych zakonnych itp. Jaki jest mój stosunek do nich? Co daję od siebie … ?                        
Czy chciałbym mieć takiego podwładnego jakim ja jestem? … - Każdy z nas także przez 
jakiś czas był, jest (lub będzie) jakimś animatorem, liderem grupy, szefem, wychowawcą 
… Jaki jest (był lub będzie)mój stosunek do nich? Co daję od siebie … ? Czy chciałbym 
mieć takiego przełożonego jakim ja jestem? … To chyba bardzo ważne, skoro nawet 
Jezus zwraca na to uwagę … „Mówią bowiem, ale sami nie czynią” … - czyli nie są tacy 

źli, mówią innym jak postępować, jaka jest dobra droga, jakie należy decyzje podjąć.                                       
Nie namawiają do złego. Ale ich grzechem jest to, że tego wszystkiego nie wprowadzają           
w życie, w swoje życie. Takie rozgraniczenie zawodu od życia prywatnego. Nieraz to 
widzę …  a jak ja stosuję te wszystkie prawdy, które przekazał Jezus ? … - czy przekazuję 
je komuś … jakim jestem przykładem? …  jakie są moje intencje? … czy może też żyję 
czasami „na  pokaz” … a może jestem bezinteresowny … a może tylko czasem ‘bywam’ 
…  -  czy też chcę się wyróżniać, by pokazać innym kto tu jest większy, ważniejszy … Pan 
Jezus mówi, że wszyscy jesteśmy równi … - wobec takich doświadczeń również …  
Przysłowie mówi : „ nie wywyższaj się, bo deszcz tak samo będzie cię moczył jak innych”.  
- Czy jestem odpowiedzialny za innych?  - a za Kościół? - Przecież też jestem częścią 
Kościoła, czy jestem za niego odpowiedzialny, czy przyciągam – czy oddalam innych 

od Kościoła swoim zachowaniem? …czy pamiętam, że wszyscy jesteśmy braćmi …                         
III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, 

które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym pomóc 
modlitwa Psalmem: Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta moje siły. (Ps 131) 
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz 
i na wieki. (Ps 131) [na podst. Medytacji x J.Studzińskiego SJ, Kto się wywyzsza będzie ponizony-

Mt-23-1-12.html]       Oto lud wierny, szukający Boga (Ps 24)   

KALENDARIUM: 01. XI. – 8 XI – OKTAWA UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH – To „jeden wielki dzień świąteczny”. Przez osiem dni nawiedzamy cmentarze 

i przeżywamy wspólną modlitwę za bliskich zmarłych, a także tych, którym nikt nie zapalił 
światła. ODPUST ZUPEŁNY, który możemy uzyskać ofiarowujemy w intencji dusz                         
w czyśćcu cierpiących.  

                                   OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE                     .                               

.            .                     05  LISTOPADA  2017                                                         

.      .   XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dziś, po Sumie, będzie wystawiony Najśw. Sakrament do publicznej adoracji.                                 

O g. 15.00 Koronka do Mił. Bożego. Adorację zakończy wspólne nabożeństwo o g. 17.15. 
O godz. 18.00 jak co dzień do 8 listopada Msza św. Zbiorowa za zmarłych.                           
2. Jutro I poniedziałek m-ca. O g. 7.30 comiesięczna Msza św. zbiorowa za Zmarłych.                      
3. W czwartek, 9 listopada, Kościół obchodzi święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej. Bazylika na Lateranie pw. Św. Jana to Katedra Biskupa Rzymu, czyli Ojca 

Świętego – jeden z  najstarszych kościołów miasta Rzymu. Pamiętajmy w naszych 
jutrzejszych modlitwach o Ojcu św. Franciszku. Również w czwartek po Mszy św.                            
o godz.18.00 w Sali parafialnej spotkanie nowych kandydatów do sakr. bierzmowania.                    
4. W  sobotę, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy 

tego dnia o wywieszeniu flagi narodowej na naszych domach, balkonach, albo choćby                     
w oknie. Msze św. będą sprawowane o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00. O g. 9.30  będzie 
Msza św. w intencji Ojczyzny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy .                                                        
5. Od następnej niedzieli o godz. 9.00 będą już nowe wypominki roczne. 

 Zachęcamy do wspólnej modlitwy za naszych Zmarłych.                                  
6. W przyszłą niedzielę o g. 16.00  Msza św. inicjacji eucharystycznej.                                              
7. W następną niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

Przed kościołem będzie zbiórka ofiar do puszki na ten cel. Natomiast puszka na cele 

„Caritas” w tym m-cu będzie wyjątkowo w III niedzielę m-ca.  KALENDARIUM:                       
09 XI – czw. – Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – … przypomina 

nam o obecności Chrystusa we wspólnocie Kościoła, która jest hierarchicznie 
uporządkowana. Rocznica ta ukazuje budynek kościelny jako dom modlitwy i miejsce 
naszego uświęcenia. To właśnie tutaj celebrowane są wszystkie sakramenty,                          
które jednoczą nas z Chrystusem. Z radością dziękujmy Bogu za dar Jego bliskiej 
obecności pośród swojego ludu.                                       
10 XI – pt. – Wsp. 91. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej– (10 IV 

2010). co miesiąc Polacy spotkają się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie,                         
by upamiętnić ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu TU-154M                  
10 XI – pt. – Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła –  (ok. 400-461). 

Był on autorem wielu modlitw liturgicznych, odmawianych do dziś. …Św. Leon zachęca 
nas do poszukiwania mądrości, która zstępuje w dusze święte, i jest jedyna, subtelna, 
przenikliwa i trwała. Pomaga ona w rozpoznawaniu znaków czasu, aby nie dać się zwieść 
fałszywym prorokom.                                                                                      
11. XI. – sb. - Narodowe Święto Niepodległości  - 99 ROCZNICA Niepodleglości 

odzyskanej w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); Święto zostało ustanowione                    
w 1937, od 1939 nie było obchodzone. Przywrócone  dopiero w 1989.                     
11 XI – sb. – Wsp. św. Marcina z Tours, biskupa–  (316-397). jako młody żołnierz 

spotkał zimą półnagiego żebraka. Oddał mu połowę swojej żołnierskiej opończy. W nocy 
po tym zdarzeniu zobaczył we śnie Chrystusa odzianego w jego płaszcz, mówiącego do 
aniołów: „Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen, przyodział”... W oczach świata tracił 
wszystko na rzecz ubogich. Jednak dzięki takiej postawie odnalazł prawdziwe życie – 
życie wieczne. Niech uczestnictwo w eucharystycznej Ofierze uczy nas mądrego tracenia 
własnego życia. [x D. Kwiatkowski, „Oremus” XI 2011, s. 49, 53-54,57];      

 


