Refleksja
„Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?”.
Uczeni żydowscy interpretując Prawo stworzyli cały gąszcz nakazów i zakazów. Nie
zawsze rozróżniali ich wagę i hierarchię. Stąd pytanie, które nurtowało wielu
ówczesnych „egzegetów”: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
Jezus odpowiadając na nie, powołuje się na Księgę Powtórzonego Prawa: Słuchaj,
Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 45). Pierwsze i najważniejsze przykazanie dotyczy miłości Jedynego Boga. W tekście
hebrajskim jest powiedziane: Jahwe, nasz Bóg, Jahwe jedyny. To stwierdzenie stanowi
wyraźne rozróżnienie między wielością bóstw (fałszywych, nieistniejących) a Bogiem
Jahwe, Bogiem o imieniu osobowym, jedynym, który istnieje i jest Bogiem żywym.
Człowiek jest zawsze kuszony bałwochwalstwem, a szczególnie twierdzeniem, że Bóg
nie wystarczy, aby dać mu życie i szczęście. Dlatego poszukuje czegoś innego prócz
Boga, jakiejś siły, która gwarantuje zaspokojenie jego pragnień. Dlatego pojawia się
Jahwe i Baal, Bóg i Mamona, Pan i rzeczy materialne. Bóg staje się jakąś rzeczą
pośród innych, być może najważniejszą (przynajmniej w teorii). Lecz serca są
podzielone między przynależnością do Boga a troską o inne wartości.
Jeśli człowiek nie uzna Boga za naczelny cel, naczelną wartość swego życia, wówczas
ubóstwi względną wartość ludzką. Odrzucając Boga jednocześnie kreuje w swym
życiu jakiegoś bożka. Ale ubóstwiona ludzka rzeczywistość obraca się zawsze
przeciwko niemu. Niszczy go i zabija.
Pierwszą totalną miłością człowieka musi być Pan Bóg! Będziesz miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił- znaczy:
otworzysz się całkowicie na Boga dającego życie, na dobro i szczęście płynące od
Niego, powierzysz Mu swój los bez żadnych zastrzeżeń, bez stawiania Mu
jakichkolwiek warunków.
Czy Bóg jest dla mnie naprawdę pierwszy? Jakie miejsce zajmuje w mojej hierarchii
wartości? Czy nie kreuję sobie innych bożków? Jakich?
Stanisław Biel SJ
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Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał
Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu,
Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana,
Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest
to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego". Nie ma innego przykazania większego od
tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze,
Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma
innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym
umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż
wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do
niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go
pytać. (Mk 12,28b-34)
Co czynić, aby nasze życie było udane? Słowo Boże podkreśla dziś znaczenie
przykazań Bożych, a zwłaszcza przykazania miłości Boga i bliźniego. Skąd jednak
czerpać motywację do ich przestrzegania, kiedy przytłacza nas własna słabość
i grzeszność? Ostateczną odpowiedzią Boga na nasze poszukiwanie szczęścia nie jest
przepis, lecz osoba Jezusa Chrystusa, który z miłości ofiarował samego siebie za nasze
grzechy. Tylko przyjmując Jego miłość, możemy naprawdę kochać siebie i bliźnich,
żyjąc w bliskości królestwa Bożego.
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Sakrament Chrztu św. przyjęli: Kewin Głobisz, Mia Ledwig, Zuzanna
Marciniak, Zuzanna Mućka i Sophie Wiśniewska.
Sakrament małżeństwa zawarli: Ewelina Ożóg i Michał Kucharzak.
Do wieczności zostali odwołani: Andrzej Tice l. 62, Danuta Kościuk l.62,
Andrzej Bruell l.59, Jacek Szumny l. 52, Malwina Daniuk l.95, Marcin
Stańkowski l.33, Irena Machoń l.48, Józef Koziołek l.84, i Irena Szparaga l.61.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 5.11
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1) Za †† rodziców Leokadię i Piotra Zagożdżon, Katarzynę i Jana Warzecha
oraz †† rodzeństwo z obu stron.
2) Za †† męża Wiesława Zbiczak, rodziców z obu stron, brata Mariana, siostrę
Janinę, trzech szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 1) Za † Piotra Studniewicz w 1. rocznicę śmierci.
2) Za † Franciszkę Szynawa.
3) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji ks. Marka Muellera z okazji
30. rocznicy urodzin.(ks. M. Mueller)

Niedziela – 11.11 – XXXII Zwykła.
700 Za †† organistów Parafii w Otmęcie Schwietz i Szoja.
815 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marii Daroch z okazji 85. rocznicy
urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 W intencji Ojczyzny.
1115 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Ewy Cipper z okazji 50. rocznicy
urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za † Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 6.11
700 Za † Jerzego Tomala – od siostry Uli z rodziną i Sabiny z rodziną.
1800 1) Za † żonę Annę Grabelus, †† rodziców z obu stron i †† pokrewieństwo.
2) Za † Czesława Jezierskiego – od sąsiadów.

Środa – 7.11
700 Za † męża Piotra, jego rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
1700 W intencji Róż Różańcowych.

Czwartek – 8.11
700 Za † Stanisława Jezienickiego w 11. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu
cierpiące.
1800 1) Za † szwagra Gintera Beer i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Beaty.

Piątek – 9.11; święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
700 Za † Tadeusza Orzeł oraz wszystkich †† z budynku nr 28 przy ul. 3 Maja.
1800 1) Za †† rodziców Gertrudę i Leona Szewczyk, Jana Stępniewskiego,
†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Andrzeja Tice w 30. dzień po śmierci.
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Sobota – 10.11; wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i dra Kościoła.
700 Za † męża Tomasza Sieleckiego w kolejną rocznicę śmierci, syna Wiesława,
córkę Janinę, siostrę Zofię Bąk, jej męża Juliana, synową Krystynę,
†† rodziców z obu stron i pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 Za † męża i ojca Wilhelma Wojtala, †† z pokrewieństwa Wojtala, Tkocz,
Cebula i Dorniok oraz dusze w czyśćcu cierpiące.



Różaniec za zmarłych z wypominkami dziś o godz. 1615, w środę po Mszy św.
szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 1715.
W poniedziałek o godz. 1800 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 3. roku przygotowania.
W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 1. roku przygotowania
W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie Kręgu
biblijnego.
W piątek o godz. 1830 zbiórka dla ministrantów.
W niedzielę przypada 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości.
O godz. 945 sprawowana będzie Msza św. w intencji Ojczyzny.
Kolekty: dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za
tydzień przed kościołem zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi
w Potrzebie. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
Przypominamy, że nasza parafia organizuje wyjazd na jarmark
Bożonarodzeniowy do Drezna 1 grudnia br. W programie m.in. zwiedzanie
Zwinger, wizyta w Galerii Porcelany, zwiedzanie muzeum w zamku oraz
katedry Drezdeńskiej. W godzinach popołudniowych czas wolny na Jarmarku
Świątecznym. Koszt wyjazdu 145 zł. i 25 €. Zapisy w zakrystii.
W kancelarii przyjmowane są intencje na 2019 rok.

