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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 nas nie dziwi pytanie, jakie zadano Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii. My mamy dziesięć
przykazań Bożych, ewentualnie przykazania kościelne. Żydzi takich nakazów mieli setki. Sami
bardzo często kłócili się ze sobą, które z nich jest najważniejsze, pierwsze. I okazuje się, że zadali
Jezusowi to fundamentalne pytanie i dostali odpowiedź, która jest podstawą naszej wiary:
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem”. Bóg pokazuje nam w tym zdaniu, jak powinniśmy Go kochać, jaka powinna być nasza
miłość do Niego. To nie może być tylko intelekt, rozum – tylko rozumowe pojmowanie Bożej
obecności w otaczającym nas świecie. To nie może być tylko samo serce, nasze uczucia, które są
tak często niestałe, które zależą od naszych ludzkich emocji, od sytuacji, w której w danym
momencie się znajdujemy. To również nie może być sama wola, ponieważ człowiekowi bardzo
trudno jest – nie angażując się całym sobą w coś – wytrwać w tym do końca. Jezus mówi nam w
tym zdaniu, że człowiek powinien całym sobą kochać Boga. Jeśli człowiek tego nie uczyni, nie
połączy się z bogiem we wszystkich aspektach swojego życia, będzie niejako z boku swego życia.
Jednocześnie miłość do bliźniego ma być podobna do miłości, jaką darzymy samego Boga.
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Jak to jest z moją miłością Boga i bliźniego? Czy pamiętam, że jest ona
najpiękniejszym wyrazem mego ducha?

Do wykonania: Jak to jest z moją miłością Boga i bliźniego? Czy pamiętam, że jest ona
najpiękniejszym wyrazem mego ducha?
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

27.10 (wtorek) Wspomnienie św. Sabiny, męczennicy

śyła w I w.. śona Walentyna, patrycjusza rzymskiego . Została chrześcijanką pod wpływem
niewolnicy Serafii, którą zachłostano na śmierć. Podczas prześladowań za panowania
Hadriana takŜe i ona poniosła śmierć męczeńską. Chrześcijanie pochowali jej ciało obok
Serafii na Awentynie w Rzymei, gdzie dzisiaj wznosi się bazylika pod jej wezwaniem. Relikwie
jej czaszki znajdują się w katedrze poznańskiej. Jest patronką Rzymu.
28.10 (środa) Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Św. Szymon Apostoł był najprawdopodobniej bratem Jakuba i Judy Tadeusza oraz

bratankiem lub siostrzeńcem samego Jezusa. Informacje na temat Szymona są w Ewangelii
bardzo skąpe. Nadawano mu przydomek Kananejczyk (Mt 10,4; Mk 3,18). Stąd niektórzy
Ojcowie Kościoła utoŜsamiają go z panem młodym z wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie
Jezus uczynił początek znaków - przemienił wodę w wino. Wedle tradycji po śmierci Jakuba
Starszego i Jakuba Młodszego został kolejnym biskupem Jerozolimy. DoŜył sędziwego
wieku ponad stu lat. W obronie wiary został zamęczony na śmierć. Wedle legendarnego
opisu umarł przecięty piłą na pół. Św. Juda Apostoł, nazywany takŜe Tadeuszem, czyli
"odwaŜnym" jest autorem jednego z Listów w Nowym Testamencie. Wymieniany w
Ewangelii bardzo rzadko znany jest z pytania: »Panie, cóŜ się stało, Ŝe nam się masz objawić,
a nie światu?«. Wedle przekazu Pisma św. był jednym z braci Pańskich, czyli bratankiem lub
siostrzeńcem Jezusa. Wedle tradycji poniósł męczeńską śmierć w Persji. Jest czczony w
Kościele jako patron od spraw beznadziejnych. Przydomek "OdwaŜny" pomaga odróŜnić
Judę Tadeusza od Judasza Iskarioty.
31.10 (sobota) Wspomnienie św. Alfonsa Rodrigueza, zakonnika

Przyszedł na świat w hiszpańskiej Segowii 25 lipca 1533 r. uczył się w kolegium Jezuitów
w Alcala. Po roku jednak musiał szkołę opuścić, aby po śmierci ojca zająć się jego
tekstylnym przedsiębiorstwem. Po siedmiu latach szczęśliwego Ŝycia stracił Ŝonę, a
potem dwoje dzieci. Wówczas postanowił zrealizować swoje powołanie do Ŝycia
duchownego. Sprzedał rodzinny majątek i rozpoczął studia na uniwersytecie w
Walencji. Ze studiów jednak zrezygnował i wstąpił do jezuitów. W Palmas na Majorce
przez 36 lat pełnił obowiązki klasztornego furtiana. W modlitwie i kontemplacji był
niedościgłym wzorem. Nie wypuszczał z ręk róŜańca. Zaprzyjaźnił się z klerykiem,
późniejszym św. Piotrem Klawerem, który zasłynął jako apostoł amerykańskich
Murzynów. Alfons zmarł 30 października 1617 r., a w jego pogrzebie wzięły udział
nieprzebrane tłumy. Beatyfikowany w 1825 r. przez papieŜa Leona XII, a
kanonizowany przez Leona XIII w 1888 r.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:
1. W tym roku przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza grzebalnego i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten
wolno ofiarować jedynie za zmarłych. 2. W Dniu Zadusznym każdy kapłan może
odprawić trzy Msze święte, ale tylko jedną z nich może aplikować według własnej
intencji za zmarłych i przyjąć z tej racji stypendium mszalne. Druga Msza powinna być
ofiarowana za wszystkich zmarłych, trzecia zaś według intencji Ojca Świętego. 3.
Jednorazowy odpust zupełny z racji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za
cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy nawiedzić kościół lub kaplicę, odbyć
sakramentalną spowiedź i przyjąć Komunię świętą, odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w
Boga” oraz dodać jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (01.11.19): Msze Św.: 19:00 (sobotnia), 08:30, 10.00, 12.00, 17.00
i 19.00; nabożeństwo za zmarłych (kolumbarium): 18.30 – prosimy, aby nie czekać w
kolumbarium, ale zgromadzić się w kościele i tu uczestniczyć w tej modlitwie. Prosimy o
pomoc osoby pełniące funkcje stewardów, by 15 min. wcześniej zamknąć przestrzeń
kolumbarium dla wszystkich. Do kolumbarium uda się jedynie asysta i celebransi;
wypominki: 19.30 .
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (02.11.19, poniedziałek) Msze św.: 10.00, 12.00 i
19.00; nabożeństwo za zmarłych (kolumbarium): 18.30 – będzie zorganizowane
identycznie jak w niedzielę. Prosimy, by nie zostawać w kolumbarium
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