
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. (Ps 18)                   

Uzupełnij:  1. „Błogosławieni … w duchu”  2.  Jezus usiadł naprzeciw …                             
i przypatrywał się   3. Strzeżcie się tych co z … chodzą oni w powłóczystych 
szatach  4. Strzeżcie się tych co lubią pierwsze krzesła w …   5. Strzeżcie się 
tych co objadają domy wdów i dla pozoru … długie modlitwy.  6. Wielu bogatych 
wrzucało …  7. Tłum wrzucał (tylko) … pieniądze 8. Uboga wdowa ze swego … 
wrzuciła wszystko, co miała  9. Uboga wdowa wrzuciła … ze wszystkich                      
10.  Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im …                  

Kiedy czytamy o groszu 
ubogiej wdowy wrzuconym         
do skarbony – powtarzamy 
najczęściej, że oddała nie                    
z nadmiaru posiadania, ale 
oddała wszystko. 
Spróbujmy spojrzeć na                    
to trochę inaczej. Jakże 
często może się komuś 
wydawać, że jest 
niepotrzebny, niekochany, 
porzucony, nieważny – jak 

niewiele znaczący grosz. A przecież nawet tak zwane nieudane nasze ludzkie 
życie staje się skarbem w oczach Boga, jeśli Mu je ofiarujemy jako wszystko,                       
co mamy. – Martwią się zwłaszcza starzy, chorzy, ci bez grosza, że nie mają                     
co Bogu dać. Tymczasem możemy ofiarować Bogu właśnie swoją starość                               
i cierpienie. Przypominamy wówczas ubogą wdowę, która nie miała nic, a dała 
wszystko. Każdy grosz może być ostatnim groszem i każda sekunda życia może 
być ostatnią sekundą naszego życia. Trzeba być ostatnim, żeby Bóg był w 
naszym życiu pierwszy.  [x Jan Twardowski].                                                  

Dzień 11 listopada – Dzień Wyzwolenia - W 1918 roku Polska po 123 latach niewoli 

odzyskała wolność.  Polska była ‘pod zaborami’ – rozdarci przez zaborców                
i intensywnie wynaradawiani, zachowaliśmy, mimo tych działań jedność                    
i tożsamość. - Rosja, Prusy i Austria korzystając z osłabienie naszego kraju, 

podzielili nasze ziemie i wprowadzili własne rządy … -                                       
1sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią. Trzy państwa 
zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich 
armii. To była wielka tragedia naszego narodu - walka bratobójcza …  -  Zmagania 

wojenne trwały ponad cztery lata … Dzięki tym wydarzeniom oraz poparciu naszych spraw 
przez Stany Zjednoczone, Francję i Anglię powstało w listopadzie 1918 roku 
NIEPODLEGŁE PAŃSTWO POLSKIE. Unieważniono umowy o rozbiorach Polski przez 
Rosję, Prusy i Austrię. - Polska po stu dwudziestu trzech latach niewoli pojawiła się 
znowu na mapach świata.                                                      
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za moją Ojczyznę, i wszystkich, którzy odeszli                  

do Domu Ojca ... Spróbuję pamiętać o moim powołaniu do świętości … 
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Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. (Mt 5,3)              Mk 12,38-44                                                            

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „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. Wszyscy 
bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.                     

Trudno jest zrezygnować ze swoich praw i oddać coś, co uważamy za swoją 
własność, nawet gdy skłania nas ku temu sumienie. Słowo Boże głosi dziś 
pochwałę dwóch ubogich wdów, hojnie obdarowujących Boga i ludzi tym, co 
posiadały. Takiej postawy uczy nas również sam Jezus, który ofiarował samego 
siebie dla zgładzenia naszych grzechów. Obyśmy przyjmując Go w Eucharystii, 
nie rezygnowali z Jego aprobaty, pokoju, bliskości dla drobiazgów niewartych 
więcej niż garść mąki, kropla oliwy czy dwa drobne pieniążki. [Mira Majdan, "Oremus" 

listopad 2006, s. 58]; 

 Ojciec Franciszek  – … Jakże łatwo jest pójść za opinią ogółu, pozwolić, by 

pociągał nas defetyzm i pesymizm, które paraliżują i zaślepiają!                          

«Z przyzwyczajenia nie mierzymy się już ze złem i pozwalamy, aby rzeczy 

‘były takimi, jakim są’, lub jakimi niektórzy postanowili, aby były» (Gaudete                      

et exsultate, 137). My chcemy parresia, chcemy szczerości, która pochodzi od 

Ducha Świętego i która pomaga zawierzyć prawdzie Chrystusa, tej 

prawdzie, która wyzwala. Przekroczmy mur smutku i rezygnacji, pomóżmy 

ludziom otworzyć oczy i uszy, a przede wszystkim serce na słowa, które 

zachowujemy dla siebie nawzajem, i by zdać sobie sprawę, że jesteśmy synami                                                                      

i córkami jednego Ojca"... [9 XI 2018, - z: - otwierajcie ludziom oczy, uszy i serca]; 
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Jan Paweł II  - Niepokalana jest wspaniałym znakiem zwycięstwa życia nad 

śmiercią, miłości nad grzechem, zbawienia nad wszelką chorobą ciała                         
i duszy. [Audiencja gen. Watykan 07.01.2004].                                  

Stefan Kardynał Wyszyński – Człowiek specjalizuje się i doskonali przez 

konkretną pracę. Ludzie, którzy nie spełniają konkretnego zadania – zniekształcają 
się i karleją. - [Kromka Chleba, s.84].     

 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                           

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował 
go dla ciebie Duch Święty                                                    

II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. - Spotykając ewangeliczną 
wdowę należy postawić dwa pytania: Ile rzeczy moglibyśmy oddać z tego,                           
co nam zbywa? Do życia nie potrzeba za wiele. W jakiej sytuacji potrafimy 
podzielić się z innymi tym, co jest naszym utrzymaniem? - Czy chcesz spokojnie 
usiąść z Jezusem obok skarbony świątynnej i wysłuchać Jego pouczenia                             
o ubogiej wdowie. Jest to świetny wykład na temat przeciwległego bieguna 
materializmu. … Młodzieniec odszedł od Jezusa smutny, bo miał majątku wiele, 
a serce niezdolne do przekroczenia bariery miłości własnej. Uboga wdowa 
odeszła ze świątyni głodna, lecz z sercem bogatszym niż cała świątynna 
skarbona. To nie przypowieść, to konkretny człowiek, uboga wdowa objawiająca 
wolność od jakiejkolwiek formy materializmu. W Ewangelii doskonalszy                              
w ubóstwie od niej jest tylko Chrystus, oddający przed ukrzyżowaniem swą 
szatę...                                     
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                                   

o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu  

 Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. (Ps 146)                                                        

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 

ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                             

Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego. (Ps 146)                                                                                           

[z: „Całe swe utrzymanie”, x Edward Staniek].  KALENDARIUM:                                         
13. XI. – wt. – Wsp. św. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męczenników Polski - W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem 

Chrobrym cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie na naszych ziemiach 
klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. Cesarz postanowił wykorzystać do 
zamierzonego dzieła swego krewniaka - biskupa Brunona z Kwerfurtu. Brunon wybrał do 
pomocy w przeprowadzeniu misji brata Benedykta, Jana z Wenecji. Benedykt i Jan 
założyli pustelnię we wsi Święty Wojciech (obecnie Wojciechowo) pod Międzyrzeczem. 
Wkrótce dołączyli do nich Polacy Mateusz i Izaak oraz klasztory sługa Kryspin. Eremici 
zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, a przede wszystkim do prowadzenia pracy 
misyjnej. W nocy z 10 na 11 XI1003 r. zostali napadnięci przez zbójców i wymordowani. 
Kult męczenników zaczął się już od ich pogrzebu.                                                                                            

16. XI. – pt. – Wsp. NMP Matki Miłosierdzia - Matki Bożej Ostrobramskiej - „Maryja 

jest dla nas Matką Miłosierdzia, a miłosierdzie to zaczęła już świadczyć od Kalwarii. Odtąd 
każda łaska spływa na ludzi za pośrednictwem Maryi: Ona wzmacniała Apostołów w ich 
pracy. Ona wyjednała natchnienie Ewangelistom. Gdy zaś została wzięta do nieba, tym 
bardziej opiekuje się nami i wyjednuje nam Boże miłosierdzie. …Wobec tego zacieśnijmy 
bardziej jeszcze więzy łączące nas z Matką Miłosierdzia i zaufajmy Jej bezgranicznie”.                      
[z: tekstu ks. Michała Sopoćki]; 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                 

.                        XXXII Niedziela zwykła                                            

.                        11 LISTOPADA 2018 

1. Dziś  o godz. 16.30 w Sali św. Józefa zebranie członków Żywego Różańca 
połączone z wymianą tajemnic różańcowych. Po spotkaniu ogólne nabożeństwo 
różańcowe w kościele o 17.15, na które wszystkich serdecznie zapraszamy!                      
2. Jutro w związku ze Świętem Niepodległości Kancelaria Parafialna jest 
nieczynna.                                                  
3. W piątek, 16 listopada, przypada wspomnienie NMP Matki Miłosierdzia, 
popularnie zwaną w Polsce, Matką Bożą Ostrobramską.                                 
4. Za tydzień, 18 listopada, będzie obchodzony po raz drugi na zarządzenie 
Papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Z tej okazji w następną niedzielę 
o godz. 12.30 zapraszamy zwłaszcza podopiecznych Parafialnego Zespołu 
„Caritas” na Mszę św. Wszystkich serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy                     
i ewentualnego wsparcia dzieł charytatywnych naszej parafii – przed kościołem 
będzie zbiórka ofiar do puszki na cele „Caritas”.                                               
5. W sobotę, 1 grudnia, wyrusza  nasza parafialna pielgrzymka na Jasną 
Górę. Wyjazd spod kościoła o g. 6.00 . Planowany powrót ok. godz. 19.30. Koszt 
70zł. Są jeszcze wolne miejsca. Osoby zapisane prosimy o regulowanie 
należności najpóźniej do ostatniej  niedzieli m-ca, ponieważ nieopłacenie 
traktować będziemy jako rezygnację. Zachęcamy do uczestnictwa i wspólnego 
pielgrzymowania pod przewodnictwem naszego Ks. Jacka!                                       
6. W następną niedzielę o godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla 
dzieci przed I Kom. Św.  i ich rodziców.                                                               
7. Zachęcamy  do  nabywania  i lektury prasy katolickiej,  która wyłożona  jest w stałym 

miejscu na regale obok ołtarza św. Teresy. Jest również listopadowy „Rycerz 
Niepokalanej”.

 KALENDARIUM                                                                                       
12. XI. – pn. – Wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika - Jan Kuncewicz urodził się                     

w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim (dzisiejsza Ukraina) w rodzinie prawosławnej. 
Rodzice, którzy chcieli, by zajął się kupiectwem, wysłali go do Wilna, gdzie terminował                     
u znajomego kupca. Tam zetknął się z unitami - katolikami obrządku wschodniego, którzy 
w Wilnie sprawowali liturgię w cerkwi Świętej Trójcy. Kościół greckokatolicki sprawuje kult 
w rycie bizantyńskim, jednak w pełni w zgodzie z nauką Kościoła łacińskiego i podlega 
papieżowi. Jan zbliżył się do grekokatolików. W 1604 r. wstąpił do bazylianów (to jedyny      
w Polsce męski zakon obrządku greckokatolickiego) i złożył śluby w monasterze                             
św. Jerzego. Przybrał imię Jozafat... W r.1617 został mianowany arcybiskupem Połocka. 
Wprowadził obowiązek odprawiania codziennie Świętej Liturgii. Aktywność biskupa 
budziła niezadowolenie przeciwników unii z Kościołem rzymskim. Kiedy Jozafat musiał                         
w roku 1621 udać się na sejm do Warszawy, wroga mu kampania tak dalece się wzmogła, 
że zastał po powrocie wzburzone przeciwko sobie wszystkie miasta. W końcu uknuto 
spisek na jego życie. W październiku 1623 roku udał się do swojej sufraganii do Witebska. 
Rankiem 12 listopada, zaraz po odprawieniu Mszy świętej, został napadnięty i zabity. 
Sponiewierane ciało Jozafata utopiono w Dźwinie. Męczeństwo Jozafata poruszyło całą 
Polskę katolicką. 


