
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, niech będzie wywyższony 
mój Bóg i Zbawca. Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi (Ps 18);                  
Hasła: 1. „Będziesz miłował swego … jak siebie samego”   2. Jezus … usta 

saduceuszom”.   3.  „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim … 4.  „To jest 
największe i pierwsze …”  5 . Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe …  i Prorocy. 
6.  „… które przykazanie w Prawie jest największe?”. 7. „Jeśli mnie kto miłuje, będzie … 
moją naukę”  8.  … zebrali się razem, a jeden zapytał, wystawiając Jezusa na próbę.               
9. Jeśli kto będzie zachowywał moją naukę – „Ojciec mój umiłuje go i do niego …”                
10.  „Będziesz miłował Pana Boga swego całą swoją …  11. Dzisiaj czytamy fragment 
Ewangelii św. …  12.  … przykazanie podobne jest do pierwszego. 13.  „Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim …” 14. „Niech się weseli serce … Pana”. 

Czy można miłość 
nakazać jako  

przykazanie? – Można 
wydać komendę: „w tył 
zwrot”, „w lewo patrz!”, 
„spocznij” – ale czy 
można powiedzieć: 
„Kochaj tego pana, 
który chodzi po parku                 
i wzdycha”, „Kochaj 
panią, która założyła 
niemodny kapelusz”? -     
Jeśli uważamy miłość 
tylko za uczucie, 
fascynację, wzruszenie, 
zakochanie, to takiej 
miłości chyba nie 

można nikomu nakazywać przykazaniem. Taka miłość przychodzi spoza nas                    
i może być radością lub cierpieniem. Zawsze wielkim doświadczeniem dla 
człowieka, próbą, jak zachowa się on w okresie sentymentalnej niedojrzałości.  
 Jeśli Ewangelia nakazuje przykazanie: „Miłuj bliźniego”, to ma na myśli 
taką miłość, która jest troską o człowieka, odpowiedzialnością za niego                              
i ogromną pracą nad sobą, walką z własnym egoizmem, który przeszkadza                     
w miłości. Taką miłość trzeba nakazywać jako pracę nad sobą. Kochać drugiego 
człowieka oznacza wielką pracę nad sobą. – Najczęściej kochamy kogoś takim, 
jakim on nie jest, a najważniejsze uczyć się kochać takim, jakim on jest.  
 [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  wyd. W drodze 2005, s. 95].          
* Jezus budził świadomość istnienia Boga i duszy, która przeżyje słabnące ciało, 
uczył miłości większej od zakochania się. Uczył odpowiedzialności za drugiego 
człowieka, miłości, która trwa do końca życia …    [tamże].       
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Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje                      

go i przyjdziemy do niego (J 14, 23); Mt 22, 34-40 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,             
a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: 
"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: 
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą                
i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. 
Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy".        
„Niech się weseli serce szukających Pana” – Weselcie się wy, którzy Go szukacie, 
albowiem szukając, już Go znaleźliście… [ z antyfony na wejście];  
Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości i dla miłości. Odkupił i zbawił z miłości, posyłając 
Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Z Jego miłości, 
narodziliśmy się na nowo i miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który jest nam dany. Dzięki Duchowi Świętemu miłujemy Boga z całego serca,        
a braci tak, jak umiłował nas Chrystus. W Królestwie Niebieskim jest miejsce tylko                   
na miłość. [Marek Ristau, http://mateusz.pl/czytania/2020/20201025.html]; 

 
• Papież Franciszek: -… „Kościół jest powołany, aby dotrzeć na dzisiejsze 
rozstaje dróg… do tych sytuacji, w których ludzie …  żyją strzępami człowieczeństwa, 

bez nadziei” [z rozw. przed modlitwą  „Anioł Pański”, 11X 2020];.  …Jak łatwo jest 
krytykować, sprzeciwiać się, widzieć zło w innych, a nie w sobie samych, aż po 
zrzucanie winy na najsłabszych i najbardziej zmarginalizowanych! Ale dlaczego (również) 
ci ukrzyżowani atakują Jezusa? - Bo nie zdejmuje ich z krzyża. Mówią: „Wybaw siebie                
i nas!” (Łk 23, 39). Szukają Jezusa tylko po to, by rozwiązać swoje problemy. Ale Bóg nie 
tyle przychodzi, aby uwolnić nas od problemów, które zawsze się pojawiają, lecz po to, 
aby wybawić nas od prawdziwego problemu, jakim jest brak miłości. I to właśnie jest 

głęboka przyczyna naszych nieszczęść osobistych, społecznych, międzynarodowych                 
i ekologicznych. Myślenie tylko o sobie jest ojcem wszelkiego zła...  [z Homilii 20 X 2020];

 … W psalmach często pojawia się postać negatywna, postać „bezbożnego” czyli 
tego, który żyje tak, jakby Pana Boga nie było. To osoba bez jakiegokolwiek odniesienia 
do tego, co transcendentalne, bez żadnego hamulca dla swej bezczelności, która nie boi 
się osądów tego, co myśli i co czyni. …Odniesienie do Absolutu i do tego,                                
co transcendentalne – nazywane przez mistrzów ascezy „świętą bojaźnią Bożą” - jest tym, 
co czyni nas w pełni ludźmi, jest granicą, która wybawia nas od samych siebie, 
uniemożliwiając nam wejście w to życie w sposób drapieżny i żarłoczny. Modlitwa jest 
ocaleniem człowieka… Kiedy się modlimy, wszystko nabiera „głębi”… Modlitwa 
chrześcijan ma to „tchnienie”, to duchowe „napięcie", które spaja świątynię i świat. … 
Drzwi kościołów nie są barierami, ale przepuszczalnymi „membranami”, gotowymi 
do zebrania wołań wszystkich... [z audiencji ogólnej, 21 X 2020];   
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• św. Jan Paweł II   - Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną                                  

w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby. 
Kościół stara się również czynić miłosierdzie ludziom przez ludzi, widząc w tym 

nieodzowny warunek zabiegów o lepszy, „bardziej ludzki” świat dnia dzisiejszego                       
i jutrzejszego. Jednakże w żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów — a zwłaszcza 
w okresie tak przełomowym jak nasz — Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, 
która jest wołaniem  o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad 

ludzkością, i jakie jej zagraża. To właśnie jest podstawowym prawem i zarazem 
powinnością Kościoła w Jezusie Chrystusie. [DIVES IN MISERICORDIA VIII-15].                

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński:   - Świętość nie jest łatwym życiem, nie jest 

odgrodzeniem się od świata – jest wytrwałą walką z sobą, jest otwieraniem serca i dłoni          
ku braciom. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, XI nr 1].                                             

• Nazywano mnie Prymasem Tysiąclecia:…Myślę, że Pan Bóg posyła każdemu 

człowiekowi kogoś, kto pomaga odnaleźć właściwą drogę. Mnie posłał księdza 
Władysława Korniłowicza – znawcę teologii i liturgii, który wpajał nam poczucie 
sprawiedliwości i prawdy, służył ludziom nie nadużywając słów. Pewnego razu, gdy za 
bardzo się mądrzyłem, podsunął mi fragment zaznaczony w potężnym dziele świętego 
Tomasza z Akwinu: O każdej rzeczy się wypowiadać i  nie stracić żadnej okazji do 
mówienia jest niekiedy znakiem głupoty”. Zapamiętałem to i zawsze starałem się słuchać 
ludzi. [z książki w.widłaka i B. Orlińskiego, Nazywam się…wyd. Media Rodzina, Poznań];   

  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?" – …Przykazanie miłości to ostateczna zasada                             

i prawo regulujące ludzkie odniesienie do Boga i do człowieka. -  I albo się je uznaje, albo 
nie. Od tego zależy wszystko, całe ludzkie życie, i dlatego, jeśli ktoś kwestionuje bądź 
świadomie odrzuca prawo miłości, zarazem odrzuca wszystko: człowieka, siebie, Boga... 
Jak trudno wtedy żyć. Popada się w rozpacz … Człowiek potrzebuje miłości bardziej 
niż powietrza, chleba czy wody. Albowiem bez miłości nie da się żyć.  Może niekiedy 

sobie tego nie uświadamiamy, ale gdy doznamy nieraz braku miłości, odtrącenia, 
nienawiści czy krzywdy, wtedy niczego tak nie pragniemy jak bliskiej, kochanej osoby, 
której możemy  w pełni ufać. Bez kogoś takiego człowiek duchowo umiera.                                        
- Ale miłość potrzebujemy nie tylko przyjmować … Człowiek ma także potrzebę 
dawania miłości. Jak nieszczęśliwy jest egoista … Choćby opływał we wszystko, prędzej 

czy później przekona się, że takie życie nie ma sensu – Właśnie dlatego u źródeł 
wszystkich zasad postępowania Bóg postawił miłość. - Bóg mówi: będziesz miłował! Bez 
względu na okoliczności, samopoczucie, ochotę i cenę – kochaj! Bo możesz kochać, 
jeśli tylko chcesz kochać. Miłość jest bowiem także aktem woli. Bez tego byłaby 
niemożliwa … a przede wszystkim małżeństwo i rodzicielstwo byłyby niemożliwe. Jesteś 
odpowiedzialny za tego, kogo oswoiłeś – powie Mały Książę. Gdyby rodzina nie była 

zbudowana na fundamencie zobowiązania do miłości, a tylko na uczuciu miłości, wtedy 
żadne małżeństwo nie przetrwałoby dłużej niż kilka lat. - Czy ja potrafię kochać bliźniego 
jak samego siebie? …Bo dopiero gdy pokocham siebie - zechcę coś dla siebie zrobić, 
zdobyć się na trud przemiany, pracy nad sobą  …                                        
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce … Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu: Boże, Skało moja, na którą się chronię, Tarczo moja, Mocy 
zbawienia mego i moja Obrono.  (Ps 18)   IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                  

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach 
dnia: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja (Ps 18) [z: Ks. Ed. Staniek http://mateusz.pl/czytania/].   
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       XXX niedziela zwykła 

                .        .                              
1. Dziś  w całym Kościele,  we  wszystkich  świątyniach konsekrowanych, obchodzona jest  
uroczystość konsekracji kościoła własnego. Pamiętajmy zwłaszcza dziś                                         

o  Fundatorach,  Budowniczych i Artystach, dzięki którym mamy tak piękny kościół.  
2. W sobotę kończymy nabożeństwa różańcowe, które są codziennie o g.17.15. 

Zachęcamy do udziału w nich tych, którzy jeszcze nie byli. Jutro na różaniec zapraszamy 
szczególnie młodzież przed bierzmowaniem. 
3. W dalszym ciągu przyjmowane są wypominki zarówno jednorazowe, jak i roczne. 

Wypominki można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Prosimy o pisanie 
nazwisk drukowanymi literami. 
4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada, Kościół będzie czcił Wszystkich Świętych. Msze 

św. jak w  każdą   niedzielę, również o g. 19.30. O godz. 17.00 będą Nieszpory Żałobne, 
po nich procesja z wypominkami, a o g. 18.00  Msza św.  w int. wszystkich zmarłych 
polecanych w wypominkach.  
5. Za tydzień nie będzie wypominków. Zapraszamy na godz. 9.00 na Różaniec                                                            

za Zmarłych. 
6. W następną niedzielę 1.11., z racji naszych wyjazdów na groby bliskich, nie będzie 

popołudniowej  adoracji N. Sakr.  
7. Forum Młodych PIS z Warszawy organizuje pomoc dla osób starszych i chorych przy 

zrobieniu zakupów, wyniesieniu śmieci itp. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń. 
8. Przypominamy o bezwzględnym i prawidłowym zasłanianiu nosa i ust oraz                         
o zachowaniu należytego odstępu między sobą w kolejkach do Komunii św.                                

Nie zapominajmy o dezynfekcji rąk. Przy wejściu do świątyni jest dostępny płyn 
dezynfekcyjny. W związku ze strefą czerwoną obejmującą Warszawę, ilość uczestników 
Mszy św. i nabożeństw jest ograniczona. Zajęta może być połowa miejsc siedzących,                         
a ogólna liczba wiernych to 73 osoby. Prosimy o bezwzględne dostosowanie                                 

się  do zarządzeń władz sanitarnych i epidemiologicznych. 
9. Informujemy, że Stolica Apostolska dekretem o odpustach wydłużyła czas 
zwyczajowego odpustu zupełnego za zmarłych z 1-8. XI, na cały miesiąc listopad. 

Przychylamy się do apelu Przew. KEP abpa Gądeckiego o to, aby swoje wizyty                                 
na cmentarzach rozłożyć na cały listopad.  Kalendarium: 
28 X – śr. – Święto świętych Apostołów Szymona  i Judy Tadeusza –                              
Św. Szymon, jeden z Dwunastu, zwany „Kananejczykiem” lub „gorliwym” – zaniósł 
Ewangelię do Egiptu i Persji, natomiast Juda Tadeusz – prawdopodobnie głosił Dobrą 
Nowinę w Mezopotamii, a potem w Persji. Obaj zostali przez Chrystusa powołani spośród 
zwykłej, szarej codzienności. I obaj tak mocno do Niego przylgnęli, że głosili Go obcym 
narodom i zaświadczyli o Nim męczeńską śmiercią. Królestwo Boże nie jest dla 
wyczynowców, jest dla zwykłych ludzi, którzy z prostotą dziecka ufnie podążają za Tym, 
który jest większy niż oni sami i który nawet z najgłębszej otchłani cierpienia wyprowadza 
ostatecznie ku światłu   [z: H. Ożdżyńska, „Oremus” październik 2009, s. 132];                                             
01 XI – w przyszłą niedzielę – Uroczystość Wszystkich Świętych – zamiarem Boga 

jest nasze wieczne życie w zjednoczeniu z Nim. Dlatego obchodzimy święto tych, którzy 
już dotarli do celu i na zawsze zjednoczyli się z Bogiem. Osiągnęli cel uświęcając się 
przez naśladowanie Chrystusa drogą Błogosławieństw, stając się do Niego podobni.                      
Tym, co nas najściślej, choć niewidocznie, jednoczy z Bogiem i upodabnia do Niego,                      
jest przyjmowanie Chrystusa w Eucharystii. [z:A.Zalesińska, „Oremus” listopad 2002, s. 4].    


