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SŁUCHAJ IZRAELU... 

Gdy weźmiemy pod uwagę, że prawo żydowskie zawierało 614 

nakazów i zakazów, nie dziwi pytanie postawione Jezusowi przez 

nauczyciela Pisma: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”. 
Człowiek niejednokrotnie znajduje się w sytuacji, w której musi 

wybierać i stawia pytania o to, co jest najważniejsze i w gruncie rzeczy o to, co 

naprawdę liczy się w tym życiu. Niekiedy słyszymy wypowiedzi tego typu, że 

najważniejsze jest zdrowie lub rodzina. Ci, dla których najważniejsze są dobra 

materialne czy kariera, raczej rzadko się do tego przyznają – jeśli tak, to 

poniewczasie…  

A przecież tak naprawdę w głębi serca każdy człowiek, tak jak 

powietrza, potrzebuje miłości; potrzebuje być kochanym i kochać; bo z miłości 

Stwórcy został powołany do istnienia i pragnie miłowania oraz bycia 

miłowanym. Zostało to weń zaszczepione przez samego Boga.   

Niestety w poszukiwaniu miłości często gubimy się; szukamy 

zaspokojenia tego pragnienia w dobrach tego świata; idąc za pożądliwością oczu, 

zmysłów czy pychą żywota. Dostrzegamy, że ta  nasza ludzka miłość często jest 

bardzo pogmatwana i wybiórczo egoistyczna… Nie potrafimy jej przyjmować i 

nie potrafimy kochać, tak jak Bóg nas kocha. Może właśnie dlatego, że nie 

potrafimy słuchać: Pierwsze przykazanie jest „Słuchaj Izraelu...”. 

Chrystus, wcielone Słowo Ojca, uczy nas każdego dnia, na czym polega 

autentyczna odpowiedź ludzkiej miłości na nieskończoną miłość Boga do 

człowieka, a moc Ducha Świętego, który jest Duchem miłości Ojca i Syna, 

uzdalnia nas do takiej miłości, która potrafi się ofiarować.

=============================================================================================================================================================================== 

JAK WZRUSZYĆ PANA JEZUSA? 
W Kościele rzadko mówi się o wdowach. Chociaż stanowią pokaźną 

grupę wiernych, pozostają jakby w cieniu innych. Mówi się o dzieciach, 

młodzieży, rodzinach… Dziś liturgia słowa wydobywa je z zapomnienia. Co 

więcej: stawia je za wzór.  

Uboga wdowa z Sarepty przyjęła pod swój dach proroka Eliasza. 

Podzieliła się z nim tym „niewiele”, co posiadała. Uwierzyła Bożej obietnicy i 

dzięki temu przetrwała głód. Wiara ocaliła ją i jej ukochanego syna (I 

czytanie).  

Pobożna wdowa wrzuciła do skarbony świątynnej „całe swe 

utrzymanie”. Ten gest wzruszył Jezusa. Pan docenił szczerość jej daru, chociaż 

były to zaledwie dwa drobne pieniążki (Ewangelia). Dla innych było to tyle co 

nic, dla niej zaś wszystko, czym dysponowała. 

Chrystus patrzy nie tyle na to, co Mu ofiarowujemy, ile w nasze serce. 

Miłość nadaje wartość wszelkim darom. Tylko ona sprawia radość. Wzorem 

obdarowywania jest dla nas Chrystus, który dał mam samego siebie. Autor 

Listu do Hebrajczyków ukazuje Go jako Arcykapłana i zarazem ofiarę (II 

czytanie). Chrystus oddał nam wszystko, co posiadał – Siebie. 

Dziś nie ma już skarbony na dziedzińcu świątynnym w Jerozolimie. 

Skarbon, w które możemy wrzucić grosz miłości, jest jednak wiele. Kościół 

prowadzi niezliczone dzieła charytatywne, opiekuńcze i wychowawcze. 

Pieniądze także przydadzą się na misjach w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. 

Tak wielu w Kościele wyciąga ręce, prosząc, by w imię miłości wspomóc 

różne dzieła. Potrzeba, abyśmy chętnie dzielili się z potrzebującymi. Prawa 

intencja nadaje wartość naszej ofierze. A dobro okazane wraca do nas. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 31 października do 07 listopada 2021 roku. 

 

Niedziela 31.10  TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† Renatę Mientus zd. Lobes, jej matkę z pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu ciepiące. 

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Ruth oraz męża, ich rodziców, rodzeństwo z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierp. 

 10.30 Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej  z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę  

  z ok. 85 rocz. ur. Adeltraudy Sobota oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci i wnuków.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek 01.11  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

 7.30 Za †† rodziców Elżbietę i Józefa Cebula w rocz. śm., dziadków z obu stron, ciotki, wujków i  

  kuzynów, szwagra Jerzego, bratową Reginę, rodziców Agnieszkę i Franciszka Resel, z pokrewieństwa  

  Cebula, Stotko, Resel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† rodziców Wiktora i Łucję Jendryca, siostrę Teresę, szwagra Karola, dziadków z obu  

    stron i wszystkich z rodzin Jendryca i Krawiec. 

 10.30 Do MBNP z ok. ur. ks. Adam Polechońskiego o zdrowie i bł. Boże. 

 14.00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarzu. 

Wtorek  02.11  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

 7.00 Na intencję Ojca św. 

 17.00 Grabczok Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin. 

 18.00 Za †† zalycanych 

Środa  03.11  . 

 7.00 W I-szą rocz. śm Pawła Moczygęba. 

 18.00 Różaniec za zmarłych zalycanych. 

Czwartek  04.11  Św. Karola Boromeusza. 

 7.00 Za †† rodziców Martę i Michała Kałuża, Gertrudę i Franciszka Szchudy, 5 szwagrów, szwagierkę  

  Dorotę, poległych na wojnach oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17.00 Za †† rodziców Adelę i Konrada Pietrek, Jadwigę i Pawła Krupa, chrzestnych Klarę i Stefana,  

  dziadków z obu stron, ciotki, wujków, kuzynkę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

  Różaniec za zmarłych zalycanych. 

Piątek  05.11  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Martę i Jana Berger, brata Józefa, siostrę Marię i szwagra Jana. 

 18.00 Za †† ciotkę Jadwigę Komor w rocz. śm., jej braci i siostry oraz z pokrewieństwa.  

Sobota  06.11  Pierwsza Sobota miesiąca. 

 7.00 Za †† matkę Jadwigę w 8 rocz. śm., jej męża Henryka i wszystkich z pokrewieństwa z obu stron.  

 17.30 Różaniec za zmarłych zalycanych. 

 18.00 W I-szą rocz. śm. ojca Karola Spyra. 
 

Niedziela 07.11  TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Albinę i Wilhelma Żołneczko, Erykę i Stanisław Cebula, 2 siostrzeńców  

  Marka i Marcina, brata Ewalda, bratową Krystynę, szwagra Karola, dziadków, z rodzin  

  Cebula i Żołneczko.  

 9.15 Grabczok  Za † Adelheid Kinder w I-szą rocznicę śmierci. 

 10.30 Za †† rodziców, dziadków Wiktorię i Wincentego Siekierka, braci, siostry oraz żonę, matkę i  

  babcię, Józefa Prudlik, rodziców, dziadków Teklę i Jana Czok, z pokrewieństwa z obu stron i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Różaniec za zmarłych zalycanych. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Jolanta Wieczorek, Urszula Lisowska, Barbara Soszyńska, Małgorzata Chałupczak 

Zapraszam na nabożeństwa różańcowe o godz. 15.00: dziś ostatnie. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych – msze św. z porządku 

Niedzielnym. Po południu modlitwy za zmarłych z procesją na cmentarzu o godz. 14.00. 

We Wtorek wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – dzień zaduszny. Msze św. w Brynicy godz. 7.00 i 18.00 na Grabczoku o 

godz. 17.00. Od południa Uroczystość Wszystkich świętych i w dzień Zaduszny możemy zyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych 

– Warunki: spowiedź, komunia, modlitwy: Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz na intencję Ojca Św., a także nawiedzenie cmentarza. 

Od Środy różaniec za zmarłych zalycanych. W Czwartek msza szkolna – po mszy i różańcu spotkanie dla klasy VI. 

W Piątek zapraszam do uczczenie Serca Jezusowego – msze o 7.00 i 18.00. Do południa odwiedziny u naszych chorych. 

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: 6.30 różaniec, msza i medytacja – rozważanie 

tajemnicy różańcowej. W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Zapraszam do zamawiania intencji na czas rekolekcji 11 – 18 listopada oraz na 2022 rok. 

Grabczok: W mijającym miesiącu październiku na nasz kościół zebrano 1770,- zł.  

Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie składamy serdeczne Bóg zapłać. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 7 do 14 listopada 2021 roku. 

 

Niedziela 07.11  TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Albinę i Wilhelma Żołneczko, Erykę i Stanisław Cebula, 2 siostrzeńców Marka i  

  Marcina, brata Ewalda, bratową Krystynę, szwagra Karola, dziadków, z rodzin Cebula i Żołneczko.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 Za †† rodziców, dziadków Wiktorię i Wincentego Siekierka, braci, siostry oraz żonę, matkę i babcię,  

  Józefa Prudlik, rodziców, dziadków Teklę i Jana Czok, z pokrewieństwa z obu stron i dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Różaniec za zmarłych zalycanych. 

 

Poniedziałek 08.11   

 7.00 Za †† rodziców Bronisławę i Wiktora, teściów bratową Gabrielę Kornek, Józefa i Adelę Pogrzeba,  

  dziadków oraz z rodzin Szmolke i Gregorczyk.  

 18.00 Za † ojca Edmunda w rocz. śm., matkę Annę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  09.11  Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

 7.00 Za †† Cecylię Polok, Herberta Patrzek, rodziców, rodzeństwo w rocz. ur. i śm. oraz dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

Środa  10.11  Św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła. 

 7.00  

Czwartek  11.11  Św. Marcina – rozpoczęcie rekolekcji.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  

 10.30 

 16.00 Inscenizacja św. Marcina 

Piątek  12.11  Św. Jozafata, biskupa i męczennika.  

 16.00 Grabczok Za †† matkę Gertrudę z ok. ur., ojca Wiktora, siostrę Anielę oraz z rodzin Wierzgala i  Szweda. 

 18.00   

Sobota 13.11  Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, męczenników. 

 16.00 Grabczok  

 18.00 Za †† ojca Gerarda Krystończyk, ojca chrzestnego Gerharda, z rodzin Krystończyk, Pluciński,  

  Nawrat. 

 

Niedziela 14.11  TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

   Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego – Kiermasz. 

 7.30  

 9.15 Grabczok  Za †† żonę i matkę Halinę Niemczak w 9 rocz. śm., rodziców Teresę i  

  Czesława, teściów Genowefę i Stanisława, szwagra Sławka oraz zmarłych z obu stron. 

 10.30 W intencji wszystkich parafian z ok. rocznicy poświęcenia kościoła.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Monika Diaków, Weronika Kansy, Katarzyna, Sylwia Rozwadowska 

Zapraszam dziś o godz. 15.00 na nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalycanych.  

Od jutra powraca dyżur róż różańcowych do porządku tygodniowego: w tym tygodniu zapraszam różę Św. 

Faustyny – przełożona p. Weronika Kansy. 

W Czwartek wspomnienie św. Marcina i święto państwowe. Po dwóch latach przerwy z powodu pandemii 

rozpoczniemy rekolekcje: tego dnia msze w porządku niedzielnym. 

W Czwartek po południu inscenizacja św. Marcina od godz. 16.00: Zapraszam na plac Arnstein gdzie 

rozpocznie się przejście ze św. Marcinem. Dzieci z przedszkola i szkoły zapraszam do udziału z lampionami, 

które będą brały udział w konkursie. Po krótkiej inscenizacji pod kościołem przejdziemy na farski ogród: tam 

otrzymamy rogale – podkówki św. Marcina, okazja do wspólnego spotkania i poczęstunku. 

W Piątek i Sobotę zapraszam na spotkanie rekolekcyjne na Grabczoku o godz. 16.00 w Brynicy o godz. 18.00. 

W Piątek także okazja aby przyjąć sakrament namaszczenia chorych. 

W przyszłą Niedzielę w parafii naszej Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego – kiermasz. To 

równocześnie zakończenie rekolekcji a kolekta przeznaczona dla księdza rekolekcjonisty.  



"Rok Świętego Józefa" 
 

 
 

Dwa Kościoły 
Robert Campin „Zaślubiny Najświętszej Maryi Panny”, olej na desce, ok. 1428 Muzeum 

Prado, Madryt 

Leszek Śliwa  
Każdemu oglądającemu obraz rzuca się w oczy niezwykła precyzja, z jaką artysta 

namalował budowle. Można nawet odnieść wrażenie, że są one na obrazie najważniejsze. 

Obraz przedstawia dwie odrębne sceny. Z lewej strony widzimy wybór małżonka Maryi, 

po prawej Jej zaślubiny ze św. Józefem. 

Według jednego z apokryfów, kapłani w Judei szukali godnego małżonka i opiekuna dla 

Maryi, prosząc Boga o wskazanie właściwego kandydata. W tłumie stał także św. Józef. 

Trzymana przez niego gałązka w sposób cudowny zakwitła. 

Na obrazie widzimy najwyższego kapłana w czerwonym płaszczu, modlącego się przed 

ołtarzem wewnątrz budynku z lewej strony. Św. Józef, ubrany w szarą szatę, stoi na pierwszym 

planie, przed drugą kolumną od lewej i próbuje skromnie zasłonić swą gałązkę. Inni jednak 

zauważyli, że Bóg wskazał św. Józefa, i odsuwają zasłony. Obok, w scenie zaślubin, św. Józef, 

stojący w środku, trzyma w ręce tę ukwieconą gałązkę. 

Każdemu oglądającemu obraz rzuca się w oczy niezwykła precyzja, z jaką artysta 

namalował budowle. Można nawet odnieść wrażenie, że są one na obrazie najważniejsze. 

Scena wyboru małżonka (z lewej strony) odbywa się w budynku o wyraźnych cechach 

orientalizujących (nawiązania do architektury bizantyńskiej) i archaicznych (elementy stylu 

romańskiego). We wnętrzu budowli znajdują się malowidła i witraże o treści starotestamentowej. 

Budynek ten, mający przedstawiać świątynię w Jerozolimie, symbolizuje dawny Kościół i Stary 

Testament. 

Scena zaślubin (po prawej stronie) odbywa się w nowoczesnej podówczas świątyni 

gotyckiej. Jako model artyście posłużył portal kościoła Notre-Dame-du-Sablon w Brukseli. 

Budowla ta ma symbolizować nowy Kościół Chrystusowy. 

Te dwa Kościoły są najważniejszym symbolem zawartym w dziele. 



 


