
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja( Ps 84) 

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 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”.                                            
Chrystus raz jeden objawił się dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. 
Drugi raz pojawi się nie z powodu grzechu, ale przynosząc zbawienie tym, którzy Go 
oczekują. Teraz wstawia się za nami przed obliczem Boga. Jesteśmy w Jego rękach i nikt 
nie wyrwie nas z Jego rąk, bo nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest                        
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. [Marek Ristau];   

 • O. Franciszek  -    „Najwyższą zasadą napomnienia braterskiego jest miłość: 

pragnienie dobra naszych braci i sióstr” [Audiencja gen. Watykan 03.11.2021].

 Błogosławieństwo, świętość nie jest programem duchowym, na który składają 
się jedynie wysiłki i wyrzeczenia, ale jest przede wszystkim radosnym odkryciem,                   
że jesteśmy dziećmi miłowanymi przez Boga, a to nas napełnia radością. Nie jest to 
ludzka zdobycz, lecz dar, który otrzymujemy: jesteśmy świętymi, ponieważ Bóg, który jest 
Świętym, przychodzi, by zamieszkać w naszym życiu. Z tego powodu jesteśmy 
błogosławieni! Zatem radość chrześcijanina nie jest chwilowym wzruszeniem, czy zwykłym 
ludzkim optymizmem, lecz pewnością, że jesteśmy w stanie stawić czoła każdej sytuacji 
pod miłującym spojrzeniem Boga, z odwagą i siłą, które od Niego pochodzą. Święci, także 
pośród wielu ucisków, przeżywali tę radość i o niej zaświadczyli. Bez radości wiara staje 
się ciężkim i uciążliwym ćwiczeniem i grozi jej, że zapadamy na smutek. Rozważmy to 
słowo „zachorować na smutek”. Pewien Ojciec Pustyni mawiał, że smutek jest „robakiem 
serca”, który pożera życie (por. EWAGRIUSZ Z PONTU, Osiem duchów zła, XI). 
Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy radosnymi chrześcijanami…?.. [z rozważania przed 

modlitwą Anioł Pański 1 listopada 2021];   • Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński – 

Prymas Tysiąclecia  -Człowiek specjalizuje się i doskonali przez konkretną pracę. 

Ludzie, którzy nie spełniają konkretnego zadania – zniekształcają się i karleją. - [Kromka 

Chleba, s.84].     Sługo Boży Stefanie Wyszyński – przyczyń się za nami!                               

•  św. 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].  
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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 

siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – 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:                                                       
09 XI – wt. -  Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej -  Sprzedający                       

w świątyni – to obraz ludzi, którzy Kościół traktują jako miejsce załatwiania swoich spraw, 
idei, nawet najpobożniejszych. W swojej religijności nie dostrzegają Mesjasza 
przychodzącego do tych, co się źle mają. Odnaleźć swoje miejsce w Kościele to, uznając 
swą grzeszność, budować na łasce Jezusa, nie zaś na przekonaniu, że jestem świętszy 
od wszystkich pozostałych. Rocznica poświęcenia Bazyliki na Lateranie jest 
przypomnieniem, że Chrystus zbudował swój Kościół na tym, który z pokorą uznał swoją 
grzeszność i przez to stał się piękną świątynią Ducha Świętego. [x J. Szcześniak, „Oremus” XI 98]                                              

10 XI – śr. – Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła - „Uznaj swoją 

godność, chrześcijaninie!” – wołał żyjący w V wieku papież Leon Wielki, zachęcając 
wiernych do porzucenia przyziemnych dążeń. Jako dobry pasterz, konsekwentnie bronił 
Kościoła przed herezjami, a także swoim autorytetem zdołał odwieść barbarzyńskiego 
wodza Attylę od najazdu na Rzym.. [M. Majdan, „Oremus” XI 06, s. 51].                                              
11 XI – czw. -  11 LISTOPADA 2015 - Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa - 

(316-397) - był żołnierzem w Galii. Po nawróceniu zrezygnował ze służby wojskowej                        
i zwrócił się ku życiu pustelniczemu. Wybrany biskupem Tours, poświęcił się trosce                        
o powierzony lud – wspierał potrzebujących, wstawiał się za skazańcami. Legenda głosi, 
że widząc żebraka drżącego z zimna dostrzegł w nim cierpiącego Jezusa. Przeciął swój 
płaszcz i połową okrył tego człowieka. [M. Wesołowska, „Oremus” XI 2000, s. 53].                         

12 XI – pt. -  Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika - Królestwo Jezusa -

jest królestwem Tego, który „musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”. 
Św. Jozafat Kuncewicz przynależał już do królestwa Jezusa, gdy w 1623 roku został 
zamęczony w Witebsku za obronę jedności Kościoła. „Oto bowiem królestwo Boże jest 
pośród [nas]”, gdy uczestniczymy we Mszy świętej. … [ks. Jakub Szcześniak, „Oremus” 
listopad 1998, s. 60].  

      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                       

XXXII Niedziela zwykła –                         

                  07 LISTOPADA 2021 r. 

 

1.. Przypominamy o bezwzględnym i prawidłowym zasłanianiu nosa                       
i ust oraz zachowaniu odpowiedniego dystansu, zwłaszcza w kolejkach                                
do Komunii Św. Prosimy o korzystaniu z płynu dezynfekcyjnego przy wejściu                         
do kościoła.                                                           
2. Dziś pierwsza niedziela m-ca. Po Mszy św. o g. 12.30 będzie 
wystawiony Pan Jezus Eucharystyczny do publicznej adoracji. O g. 15.00 
Godzina Miłosierdzia z Koronką do Mił. Bożego. Adorację zakończy 
nabożeństwo eucharystyczne o g. 17.15.                                     
3. Jutro o g. 7.30 będzie comiesięczna Msza św. zbiorowa za Zmarłych.                       
Z racji tego, że tydzień temu nie mogła być sprawowana w związku                                           
z uroczystością Wszystkich Świętych. Kartki z imionami swoich zmarłych 
możemy jeszcze wrzucać do puszki pod ekranem rzutnika.                                 
4. Również jutro, jak każdego 8 dnia m-ca, po Mszy św. wieczornej 
modlitwy nowennowe do Św. Stanisława Biskupa, naszego Patrona                                      
z błogosławieństwem Jego Relikwiami. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.                                
5. W czwartek w związku ze Świętem Niepodległości Kancelaria Parafialna 
jest nieczynna. Pamiętajmy o wywieszeniu polskich flag na naszych balkonach                     
i oknach. Msze św. będą o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 (w int. Ojczyzny), 18.00 
i 19.30.                                                          
6. Za tydzień, 14 listopada, będzie obchodzony po raz kolejny                                  
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. Tradycyjna zbiórka do puszki na cele charytatywne będzie w III niedzielę 
m-ca, ponieważ za tydzień będzie puszka w związku z Dniem Solidarności                                    
z Kościołem Prześladowanym.                                                    
7. Przypominamy, że ofiary składane na tacę w każdą pierwszą niedzielę 
m-ca przeznaczone są na opłatę za ogrzewanie, oświetlenie, bieżące naprawy i 
planowany remont organów. „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy o tym pamiętają! 
8. Zachęcamy  do  nabywania  i lektury prasy katolickiej,  która wyłożona  
jest w stałym miejscu na regale obok ołtarza św. Teresy. Jest również 
listopadowy „Rycerz Niepokalanej” i inne miesięczniki. KALENDARIUM                                  
13 XI – sb. -  Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męczenników Polski -  Ziemie polskie już w 1003 roku,   a więc krótko po 

rozpoczęciu chrystianizacji, zostały zroszone krwią męczenników. Benedykt i Jan byli 
włoskimi benedyktynami, zaproszonymi do naszego kraju przez Bolesława Chrobrego dla 
prowadzenia działalności misyjnej; Izaak, Mateusz i Krystyn byli Polakami. Ponieśli 
męczeńską śmierć z rąk zbójców.  Ich krew stała się zasiewem pod nowe zastępy 
chrześcijan.  [Maciej Zachara MIC, „Oremus” listopad 2001, s. 59-60]. 


