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Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg
nasz jest jedynym Panem. 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, słusznie powiedziałeś,
bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem
i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie
całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
«Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Są pytania, które mogą nas wprowadzić w zakłopotanie. Nie brakuje pytań, które wydają się
banalne. Trzeba przyznać, że mogą pojawić się i takie pytania, na które nie wiemy, co odpowiedzieć.
Jezus usłyszał pytanie postawione przez uczonego w Piśmie. Dotyczyło ono pierwszego ze
wszystkich przykazań. Chrystus wskazał na przykazanie miłości Boga i bliźniego. W swoim przekazie
podkreśla obraz pełnej miłości, która wyraża się sercem, duszą, umysłem i całą mocą. Za każdym
razem Jezus podkreśla „całym swoim” albo „całą swoją”. Akceptacja wypowiedzi Chrystusa przez
uczonego w Piśmie jest nie tylko wyrazem zrozumienia, ale i przyjęcia nauki o zbawieniu.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: W czym się wyraża moja miłość do Boga?
Do wykonania: Zwrócę uwagę na to, by mój kontakt z Bogiem opierał się na relacji
osobowej
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

05.11 (poniedziałek) Wspomnienie świętych Elżbiety i Zachariasza
Byli rodzicami św. Jana Chrzciciela. Według Ewangelii św. Łukasza Elżbieta
pochodziła z rodu Aarona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła
syna. - Jej brzemienność - przedstawiona w kontekście zwiastowania Najświętszej
Maryi Pannie - miała być dowodem, „że dla Boga nie ma nic niemożliwego”.
Zachariasz kiedy został wyznaczony do złożenia w świątyni ofiary kadzielnej, ukazał mu
się anioł i przepowiedział, że jego żona urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan. Po
narodzeniu Jana Chrzciciela ani Pismo Święte, ani tradycja nie podają o jego rodzicach
żadnych informacji. W ikonografii św. Zachariasz, podobnie jak św. Elżbieta, występują
w cyklach poświęconych Janowi Chrzcicielowi. Atrybutami św. Zachariasza są: gałązka
oliwna w ręce, imię Jan; czasami bywa przedstawiany na ośle jako zapowiedź Chrystusa
triumfującego w Niedzielę Palmową. Św. Elżbieta ukazywana jest często w scenie
nawiedzenia NMP lub tuż po urodzeniu św. Jana. Rzadko występuje osobno.
09.11 (piątek) Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Dziś obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, najstarszej z czterech
rzymskich bazylik papieskich, katedry Biskupa Rzymu. Od 313 roku do początku XIV

wieku na Lateranie rezydowali kolejni papieże. Dopiero po opuszczeniu w 1377 roku za
namową św. Katarzyny ze Sieny Awinionu papież Grzegorz XI i jego następcy
zamieszkali w Watykanie, który do dziś jest ich siedzibą. Rocznicę poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej obchodzono na początku tylko w Rzymie. Dopiero później, za sprawą
augustiańskich mnichów, święto zaczęto obchodzić także w innych miejscach. Na stałe
do kalendarza liturgicznego weszło ono za sprawą papieża św. Piusa V, który kazał
umieścić je w mszale wydanym w 1570 roku. Bazylika Laterańska była przez długie lata
głównym kościołem Rzymu i ze względu na swą rangę nazywana jest "Matką i głową
wszystkich kościołów" (Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis - napis o tej
treści widnieje na frontonie świątyni). Rozpoczynający swój pontyfikat Papieże
odprawiają w niej Msze św., przejmując rządy nad diecezją rzymską, podobnie czynią
w swych katedrach biskupi-ordynariusze, obejmujący rządy w swych diecezjach.
Ostatni raz uroczystość ingresu odbyła się 7 kwietnia 2013 roku, kiedy swój pontyfikat
rozpoczynał Ojciec Święty Franciszek (inauguracja pontyfikatu odbyła się 19 marca).
10.11 (sobota) Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Leon urodził się ok. 400 r. w Toskanii. Papież Celestyn I mianował go archidiakonem.
Od młodości wyróżniał się tak wielką erudycją i zdolnościami dyplomatycznymi, że
nawet jako zwykły akolita wysyłany był przez papieża do ważnych misji. Kiedy
przebywał jako legat w Galii w roku 440, został obrany papieżem po śmierci Sykstusa
III. Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania
pośród hierarchii kościelnej. Poprzez swoich legatów brał udział w soborze
w Chalcedonie w roku 451. - Sobór przyjął wiarę w jednego Chrystusa w dwu
naturach, obu niezmiennych i ale nierozdwojonych i nierozdzielnych. Obie natury
razem tworzyły jedną osobę. Za czasów św. Leona Wielkiego powstały pierwsze
redakcje zbiorów oficjalnych modlitw liturgicznych w języku łacińskim. Papież był
obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy papież otrzymał przydomek „Wielki”. Żył
70 lat, zmarł 10 listopada 461 r. w Rzymie. Został pochowany w portyku bazyliki św.
Piotra. Zachowało się po nim 200 listów i 100 mów wygłoszonych do Rzymian
podczas różnych świąt. W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła.
Jest patronem muzyków i śpiewaków.
WARTO WIEDZIEĆ

Zachęcamy do zyskiwania odpustów
Od 1 do 8 listopada (włącznie) moŜna codziennie zyskać odpust za poboŜne
nawiedzenie cmentarza grzebalnego i odmówienie modlitwy za zmarłych.
Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych (Odp.13.67).
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 1. Brak jakiegokolwiek przywiązania
do grzechu, nawet powszedniego (jeŜeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się
odpust cząstkowy). 2. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu
cięŜkiego) lub spowiedź sakramentalna. 3. Przyjęcie Komunii świętej. 4.
Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca
Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieŜa, choć i ta modlitwa jest
bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw,
za które modli się kaŜdego dnia papieŜ). 5. Wykonanie czynności związanej
z odpustem – w naszym przypadku chodzi o poboŜne nawiedzenie cmentarza.

