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JEZUS WIDZĄC, ŻE ROZUMNIE
ODPOWIEDZIAŁ, RZEKŁ DO NIEGO:
«NIEDALEKO JESTEŚ OD KRÓLESTWA
BOŻEGO».
Mk 12;34ab

O D P ROBOSZCZA
„KTÓRE JEST PIERWSZE ZE WSZYSTKICH PRZYKAZAŃ”?
Drodzy Przyjaciele!
Jeden z najsławniejszych kaznodziei amerykańskich,
biskup Fulton Sheen opisuje zdarzenie, które miało
miejsce w ośrodku opieki nad trędowatymi. Mężczyzna ,
który przybył do tego ośrodka załatwić jakąś sprawę,
zatrzymał się i przyglądał się siostrze zakonnej, która
z wielką cierpliwością i delikatnością obmywała rany
trędowatego człowieka. Rany te wyglądały okropnie,
a rozkładające się ciało chorego, wydawało przeraźliwy
fetor. Po chwili czasu mężczyzna zwrócił się do siostry Ś
„Jak siostra może to wytrzymać i z takim pokojem oraz
cierpliwością zajmować się tym chorym. Ja bym nie
robił tego, nawet za milion dolarów.” Siostra
uśmiechnęła się i odpowiedziałaŚ „Ma pan rację, ja też
bym tego nie robiła za milion dolarów.” Powodem, dla
którego siostra służyła tak dzielnie w domu dla
trędowatych, była ofiarna miłość Boga i bliźnich, a nie
chęć zysku, czy jakiejkolwiek korzyści.

SŁOWA EWANGELII
WG ŚW. MARKA 12, 28B-34
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał
GoŚ «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedziałŚ «Pierwsze jestŚ „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 toŚ „Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego
od tych».

Rzekł Mu uczony w PiśmieŚ «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
W dzisiejszej Ewangelii Jezus na zadane Mu pytanie: siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie
całopalenia i ofiary».

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań”? W swojej
odpowiedzi idzie dalej niż pytający go, uczony w Piśmie Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do
oczekiwał. Jezus wymienia nie jedno, ale dwa niegoŚ «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt
przykazaniaŚ miłości Boga i miłości Bliźniego, które idą już nie odważył się Go więcej pytać.
w parze i są nierozłączne. Już św. Jan nam przypominaŚ
„Jeśliby ktoś mówił, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.”
W jaki sposób, te dwa przykazania można ze sobą łączyć w życiu codziennym, możemy nauczyć się ze sposobu
w jaki kocha nas Bóg. Miłość Boża nieustannie siebie daje i to jest stworzenie. Bóg w swojej miłości cierpiał za
nas i to jest odkupienie. Boża miłość dąży nieustannie do jedności i to jest Eucharystia. Boża miłość nigdy się
nie kończy i to jest niebo. Kochajmy więc naszych bliźnich miłością ofiarną, miłością, która pragnie dawać
naszym bliźnim nasz czas, nasze talenty, nasze dobra materialne. Starajmy się zauważać ich różne potrzeby.
Bądźmy w naszej miłości twórczy. Miłość jest twórcza i właśnie w taki sposób bierzemy udział w dziele
stworzenia. Bóg wzywa nas również do podjęcia miłości, która często wymaga od nas przyjęcia krzyża
i cierpień z wiarą, oraz ofiarowania ich za naszych bliźnich. W ten sposób bierzemy udział w dziele
odkupienia. Nasza miłość również powinna jednoczyć ludzi, a nie ich dzielić. Staraj-my się więc wprowadzać
zgodę i jedność, bądźmy ludźmi pokoju i pojednania. Razem ze w. Franciszkiem z Asyżu powtarzajmy często
słowa modlitwyŚ „Panie uczyń mnie narzędziem Twojego Pokoju.” Boża miłość jest wieczna. To znaczy
również, że wszystkie czyny robione z miłości, pójdą za nami do wieczności, do nieba. Na końcu czasów
będziemy sądzeni z miłości.
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący......
Miłość nigdy nie ustaje....”

Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA 6, 2-6

CZYTANIE Z LISTU DO
HEBRAJCZYKÓW 7, 23-28

Mojżesz powiedział do luduŚ

Bracia:

«Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując
wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po
wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.

Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż
śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo
wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się
dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci
przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z
całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich
swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja
ci dziś nakazuję».

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłanaŚ
świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od
grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego,
który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do
składania codziennej ofiary najpierw za swoje
grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił
raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo
bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po
nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.

OGŁOSZENIA
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Rozkład Mszy Św.
Sobota:
Niedziela:
PoniedziałekŚ
Dni świąteczneŚ
I Piątek MiesiącaŚ

Rozkład Mszy Św.

W poniedziałek 5-go listopada zapraszamy na naukę misyjną Ojca
Jaques Philippe o 7 wieczorem w kościele. W tym dniu nie będzie
Mszy św. wieczornej i wypominek. Odbyły się one w zeszły piątek.
W niedzielę za tydzień11-go listopada przypada setna rocznica
odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zapraszamy
w ten dzień na uroczystą Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny
o 1 PM. Po Mszy odbędzie się program słowno-muzyczny
poświęcony więtu Niepodległości.
W niedzielę 25-go listopada zapraszamy na grochówkę po Mszy św.
o 1 PM w budynku starej szkoły. Bilety do nabycia dzisiaj
po Mszy św.
W miesiącu listopadzie odprawiamy
wypominki. Karteczki
z czytelnie napisanymi imionami zmarłych wraz z ofiarą proszę
wkładać do skrzynki z napisem Ś WYPOMINKI, znajdującej się
z tyłu kościoła.

W

Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
PiątekŚ

SŁU BA
LITURGICZNA
OŁTARZA

MINISTRANCI

Spowied Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek MiesiącaŚ

N

YMIANA AGŁOŚNIENIA
9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
Po długim procesie przygotowań i rozmów z Diecezją Rockford,
1:00 pm - 3:00 pm
przystępujemy do wymiany systemu nagłośnienia w kościele, któro
zostało całkowicie zniszczone w lecie, przez uderzenie pioruna.
Polskich
Koszt projektu wymiany to $ 75, 000.000. Diecezjalna ubezpieczalnia
6:30 pm pokryje $32,000.000, czyli musimy wyzbierać na ten cel $ 43,000.000.
1:00 pm Dlatego proszę wszystkich parafian o składanie na ten cel ofiar
7:00 pm w osobnych kopertach z napisem Church Sound System Replacement
7:30 pm Fund, które są w ławkach lub z tyłu kościoła. W regularnych pakietach
7:30 pm kopert będziecie je dostawać od początku grudnia. Ofiary można
również składać do zwykłych kopert z dopiskiem Wymiana
Angielskich
Nagłośnienia, albo elektronicznie przez stronę internetową.

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

LEKTORZY

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
11/10/2018

Patryk Pocica
Natalia Pocica
Kamila Pocica

Obecni na Mszy Św.
lektorzy i ministrowie
eucharystii chętni do
służby proszeni są
o zgłoszenie się do
zakrystii najpóźniej
10 min przed
rozpoczęciem mszy.

NIEDZIELA
11/11/2018

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Philip Pedicone
Maja Fajczyk
Krzysztof Ptaszek
Piotr Ptaszek
Tadeusz Młynek
Kasia Zeliszczak
Grzegorz Dobek

Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawecki
Iwona Szyda
Włodzimierz Szyda

