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EWANGELIA (Mt 22, 34-40)
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».
KOMENTARZ
„Uczony w Prawie zapytał, wystawiając Go na próbę”. To zdanie
jest tłem dzisiejszej Ewangelii. Ukazuje Pana Jezusa, który toczy
zawzięte debaty z faryzeuszami, saduceuszami i uczonymi w Piśmie.
Punktem wyjścia jest zestawienie dwóch tekstów starotestamentowych:
„Będziesz miłował Pana Boga swego” (Pwt 6,5) oraz „Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego” (Kpł 19,18). Uczony, znając
istniejące 613 przykazań zawartych w ST, próbuje uporządkować je w
hierarchę. Jezus zatem odpowiada, pokazując pierwsze i podstawowe
przykazanie. Trzeba zauważyć, że przykazania te były już podkreślane
przez innych nauczycieli hebrajskich. Rabbi Hillel twierdził: „Tego,
czego nie kochasz, nie czyń twemu bliźniemu: to jest twoje prawo, reszta
to tylko komentarz”. Natomiast rabbi Akiba: „Będziesz miłował

bliźniego jak samego siebie; to podstawowa zasada prawa”. Jezus
podkreśla, że gdy przyjmie się postawę miłości, wszystkie przykazania,
nawet najmniejsze, stają się ważne, są bowiem wyrazem miłości.
Najbardziej widocznym obrazem tego stwierdzenia jest postawa naszych
matek. Ich macierzyńska miłość jest wszechobecna i odbija się we
wszystkich gestach, czy to w aktach bohaterskich, czy skromnych, takich
jak poranne przygotowanie śniadania czy ubioru. To, co jest duszą
chrześcijańskiego działania, znajduje swój wyraz w ścisłym zestawieniu
dwóch miłości. Dla Chrystusa wymiar wertykalny (miłość do Boga) i
wymiar horyzontalny (miłość do braci) są nierozdzielne. Nie da się
kochać Boga, nie kochając ludzi i nie da się kochać ludzi nie kochając
Boga.
Z tego wynika ogromna odpowiedzialność za siebie samego i
godność człowieka. Św. Jan Paweł II, którego powszechnie kochamy, ale
nauczania nie znamy, stwierdza, że osoba ludzka jest w stadium
stwarzania, to znaczy, że jesteś do końca swych dni na ziemi w rozwoju.
I możesz stać się bardziej lub mniej człowiekiem. Nie jesteś byle kim i
masz stawać się tym, jak Cię „zaprogramował” Bóg. Aby to realizować,
musisz rozwijać w sobie trzy władze duszy: rozum, wolę i sumienie. Z
tego wynika kolejna sprawa. Wszystkie ludzkie problemy osobiste,
rodzinne, narodowe rozwiązuje „genealogia divina” – Boże pochodzenie
człowieka. Owa miłość, o której mówi Pan Jezus, która jest cierpliwa,
łagodna, nie zazdrosna, nie unosząca się gniewem, nie pamiętająca złego
itp. sprawia, że człowiek przez codzienność i trudy dochodzi do swej
pełni – Bożego pochodzenia.
Ks. Marcin
Odpusty za zmarłych
Dekret Stolicy Apostolskiej
W
bieżącym
roku,
w
aktualnych
okolicznościach
spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych
zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych
warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby
zapewnić bezpieczeństwo wiernych.
Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych
Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono
pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz
czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu
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odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy
specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie
ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie
są one zakazane:
a) Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się,
choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni,
zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku
wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te,
dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od
siebie oddzielone.
b) Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy
pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w
Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą
lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich
Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez
poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów
nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia
się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust
zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie
nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do
jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe
spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia
eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią
pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub
Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum
Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia
i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą
medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za
zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez
ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy
Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie
duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani
posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i
wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii
Świętej chorym.
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Ogłoszenia
•

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele:
o dorosłych: dzisiaj i przez następne dni o godz. 17.45
o dzieci: poniedziałek, środa i piątek o godz. 17.00
o młodzież: w piątek po Mszy św. o godz. 18.30
Zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca.

•

W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki za zmarłych. W
przedsionku kościoła znajdują się kartki, na których prosimy wypisać
zmarłych polecanych w modlitwie.

•

W niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu Msze św. w naszym kościele według porządku
niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 11.30 w domu
parafialnym.

•

Na cmentarzu komunalnym i parafialnym nie będzie Mszy św. i
procesji oraz nie będą przyjmowane wypominki za zmarłych.
Wypominki przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

•

W poniedziałek, 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych.
Msze św. o godz.: 6.30, 8.00, 10.00 i 18.30.

•

Decyzją papieża Franciszka, w bieżącym roku, w aktualnych
okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty
zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały
listopad. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie cmentarza i
modlitwa za zmarłych. Pełny tekst Dekretu Stolicy Apostolskiej jest
w Informatorze i na stronie parafialnej.

•

Prosimy o utrzymanie porządku na cmentarzu parafialnym. Nasz
cmentarz parafialny jest wpisany do rejestru zabytków. Przepisy
określają, że każdy grób powinien mieć swojego prawnego opiekuna,
dlatego na niektórych grobach pojawią się kartki z prośbą, aby
wyjaśnić opiekę nad grobem.

•

Za tydzień, z racji I niedzieli miesiąca o godz. 17.30 Nieszpory i
adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa za zmarłych.

PL. PIŁSUDSKIEGO 10, 05-500 PIASECZNO. PARAFIA 22 756 77 31. KANCELARIA 22 757 03 74.
WWW.SW.ANNA.PL, E-MAIL: PARAFIA@SW-ANNA.PL

