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INTENCJE MSZALNE 13.11 – 19.11

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 13 Listopada
  Pierwszych męczenników Polski

17:00 + Edmund, Franciszka, Anna, Franciszka

17:00 – Dziękczynna od rodziny Wanke 

18:00 + Ryszard Otrompka, jego rodzice, 
dziadkowie z obojga stron, Genowefa Brezińska

18:00 – O zdrowie w rodzinie  

Wtorek  14 Listopada
      
17:00 + Mirosław Serwa

17:00 + Władysława Kopczyńska od znajomych

18:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 + Rodzice: Franciszek i Agnieszka, bracia

Sroda 15 Listopada
   

17:00 +  Dziadkowie i rodzice Jeka

17:00 + Siostry z 4 Róży

18:00 – O zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie

18:00 + Halina Polczyńska od znajomych

Czwartek 16 Listopada
         

17:00 +  Z rodziny Necel

17:00 – O bezpieczny rejs dla wnuka

18:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy

18:00 + Franciszka i Jan Plinscy

Piątek 17 Listopada 

17:00 + Jerzy i Maria Ceynowa

17:00 + Jan, Łucja i Urszula

18:00 + Maria, Józef i Leon Bolda

18:00 -
   

Sobota 18 Listopada
              Bł. Karoliny Kózka

15:30 - Dziękczynna w rocznicę ślubu Marka 
i Gabrieli

18:00 – Dziękczynna w rocznicę ślubu

18:00 + Ksiądz Alojzy Piłat i dusze w czyśćcu 
cierpiące

XXXIII Niedziela  Zwykła 
19 Listopadaa

08:00 +  Paweł Jeka i wszyscy krewni

08:00 + Eugeniusz Doering, rodzice z obojga 
stron i szwagrowie

10:30 +  Teściowie: Stanisław i Anna Necel

10:30 + Rodzice: Jerzy i Krystyna oraz brat 
Zbigniew

16:00 + Henryka, Franciszek Ceynowa oraz 
Gerard, Kazimierz i Stefania 

16:00 + Rodzice: Agnieszka i Józef Czapp w 
rocznicę śmierci, bracia Józef i Stefan Czapp

Aleppo jest stolicą prowincji o tej samej nazwie. I chociaż w grudniu 2016 r. bojownicy z 
tzw. Państwa Islamskiego zostali wyparci z miasta, to walki w tym rejonie wciąż trwają. W 
trwającej od 2012 r. bitwie o Aleppo zginęła spora część ludności cywilnej. Również samo 
miasto jest doszczętnie zniszczone. Pomimo tego życie zaczyna się tam odradzać, również 
chrześcijanie czują się coraz bezpieczniej. 

Wysoka cena 

Od początku konfliktu zbrojnego Aleppo zmieniło się nie do poznania. Miasto, które 
kiedyś było centrum ekonomicznym, gospodarczym i kulturalnym dziś przypomina 
Warszawę zrujnowaną po II wojnie światowej. Kiedyś było tętniącą życiem metropolią, 
dziś stoi na skraju kryzysu humanitarnego. Nie ma drzew i ławek. Powybijane okna w 
ocalałych budynkach i gruzy zniszczonych domów. Spora część ocalałych ludzi nie ma 
domów, wielu z nich mieszka na ulicach, w fabrykach i szkołach, które jakimś cudem 
ocalały. Przez ponad cztery lata dzieci i młodzież pozbawione były edukacji. Według o. 
Ziada Hilala, jezuity pracującego w Aleppo, który współpracuje z Papieskim 
Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie „luka w edukacji jest luką generacyjną 
całego społeczeństwa”. Już niedługo w dorosłość wejdzie pokolenie bez podstawowego 
wykształcenia. 

Kościół poobijany 

W ciągu sześciu lat Kościół w Syrii poniósł takie same straty jak cały kraj. Przede wszystkim 
chrześcijaństwo zostało na tyle osłabione, że jego obecność w tym regionie wisi na 
włosku. Wielu chrześcijan poniosło męczeńską śmierć, oddając swoje życie za Jezusa. 
Wielu zostało uprowadzonych do niewoli. Wśród tych osób jest jedna siostra zakonna i 
pięciu kapłanów. W dalszym ciągu nie ma wiadomo, co się dzieje z dwoma biskupami i 
trzema kapłanami porwanymi przez tzw. Państwo Islamskie. Wiele miejsc kultu i 
ośrodków duszpasterskich zostało zrównanych z ziemią lub zaminowanych.  

„Bóg jest z nami” 

Od początku konfliktu liczba chrześcijan spadła o 75%, jednak dzwony kościelne w Aleppo 
na nowo zwołują tych, którzy pozostali, na nabożeństwa. Od kilku miesięcy w klasztorze 
jezuitów prowadzone są regularnie zajęcia szkolne oraz duszpasterskie dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie sprawowana jest Eucharystia. Według o. Zilala chrześcijanie 
„wychodzą z ukrycia. Coraz więcej młodych ludzi prosi o ślub, częściej chrzcimy dzieci” –
opowiada jezuita, który zapewnia, że wiara chrześcijan z Aleppo jest nadal silna. Wiara to 
wielki oręż, jednak w perspektywie najbliższej przyszłości musi być wsparta dobrą wolą 
ludzi z „wolnej Europy” – jak mówią o nas mieszkańcy tego doświadczonego miasta.



 

1 CZYTANIE: (Mdr 6,12-16)
2 CZYTANIE: (1 Tes 4,13-18)
EWANGELIA: (Mt 25,1-13)
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    W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada jutro 
wspomnienie świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i 
Krystyna – pierwszych polskich męczenników w środę 
wspomnienie dowolne św. Alberta Wielkiego, w czwartek Matki 
Miłosierdzia, w piątek św. Elżbiety Węgierskiej – zakonnicy, 
błogosławionej Karoliny Kózkównej. Wszystkim solenizantom tego 
tygodnia składamy serdeczne życzenia i powierzamy opiece 
świętych Patronów.

    Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn 
parafialny.

    Zapraszam także młodzież do udziału w Wieczorze Modlitwy 
Młodych. Tym razem odbędzie się on w Rumi. Zaproszenie 
skierowane jest do młodzieży gimnazjum, uczniów VII klasy i szkół 
średnich. Bliższe informacje na parafialnym Facebooku. Zapisy u 
księdza Proboszcza.

    Zachęcam do kontynuowania programu Rodzina Rodzinie. Nasza 
parafia objęła tą pomocą jedną rodzinę. Możemy to kontynuować. 
Kilka rodzin zdeklarowało kwotę 1200 na pół roku. Całość pomocy 
półrocznej wynosi 3060 (510 na miesiąc). Na ten cel przeznaczona 
jest puszka pod chórem.

    Dziś zbiórka do puszek na rzecz prześladowanych chrześcijan.

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

Trudno ich nie zauważyć. Jedni z nich wyciągają rękę żebrząc o pieniądze. Chętnie szukają 
dużych zgromadzeń religijnych lub miejsc o wielkim przepływie ludzi, np. blisko dworców, by 
zbierać rzucone im grosze. Inni, by wyłudzić pieniądze, zaczepiają na ulicy lub pukają do 
mieszkań opowiadając zmyślone historyjki o swym tragicznym położeniu.W dawniejszej 
interpretacji miłosierdzia odwoływano się do zasady, że lepiej dać się naciągnąć dziesięć razy, 
niż jeden raz odmówić pomocy autentycznie potrzebującemu. Stąd też dość często nieuczciwi 
ludzie żyli kosztem naiwnych chrześcijan. Taki sposób wspierania ubogich daleki był od 
mądrości pierwszych chrześcijan, którzy przestrzegali: „Niech jałmużna spoci się w twojej 
ręce”, tzn. dobrze się zastanów, komu, ile i kiedy możesz dać. Nie wolno bowiem ani w imię 
mądrości, ani w imię miłości wspierać ludzi leniwych i nieuczciwych.

Tam gdzie istnieje autentyczna potrzeba pomocy chrześcijanin, nawet kosztem własnym, 
winien spieszyć z pomocą. Jeśli jednak świadczy ją wobec ludzi leniwych, to ośmiesza siebie i 
religię, którą wyznaje. Występuje w roli naiwniaka, którego można łatwo wykorzystać, a 
równocześnie wyrządza krzywdę temu, komu pozwala żyć cudzym kosztem.Zasadniczo nie 
należy wspomagać, zwłaszcza finansowo, człowieka którego nie znamy. Dając jałmużnę należy 
dobrze wiedzieć, w jaki sposób nasz dar zostanie wykorzystany przez biorącego. Chodzi o to, 
by dający nie był współwinny grzechu, gdy przyjmujący ofiarę wykorzysta ją w złym celu. Są 
sytuacje, w które należy się zaangażować. To troska o ludzi niepełnosprawnych, chorych, 
samotnych, w podeszłym wieku, troska o sieroty czy rodziny zagrożone przez alkoholika... 
Ewangelia nie pozwala na przejście obok bliźnich czekających na pomoc. Zanim jednak jej 
udzielimy, należy dobrze rozpoznać sytuację, w jakiej znajduje się potrzebujący pomocy i 
zastanowić się nad sposobem, w jaki należy jej udzielić.

Całe zagadnienie współczesnego miłosierdzia winno być na nowo gruntownie przemyślane i 
ustawione na ewangelicznym fundamencie. Kościół składa się z ludzi świadczących 
miłosierdzie i korzystających z miłosierdzia. Ich wzajemne współżycie musi być oparte na 
mądrości. Chodzi o to, by każdy dobry czyn ubogacał zarówno dającego, jak i odbierającego. 
Tylko taka pomoc może być nazwana ewangeliczną.

Chrystus w przypowieści o pannach mądrych i głupich zwraca uwagę na to, że mądre nie 
podzieliły się swoją oliwą z leniwymi, którym nie chciało się w odpowiednim czasie napełnić 
lamp. Mądrość to nie tylko troska o to, by moja lampa była pełna i zawsze gotowa do 
świecenia, ale i umiejętność spojrzenia na innych ludzi i precyzyjne rozpoznanie ich 
motywacji, gdy wyciągają rękę po pomoc.

Chrześcijanin musi umieć powiedzieć „nie”. Tak jak to uczyniły panny mądre: „Aby nam i wam 
nie zabrakło, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Ten, kto nie umie odmówić 
pomocy ludziom żyjącym kosztem innych, będzie odpowiadał przed Bogiem za złe 
wykorzystanie swoich talentów. Może się zdarzyć, że przy nieroztropnym wspomaganiu 
innych zabraknie czasu, zdrowia, sił, pieniędzy dla dobrego wykonania obowiązków, za które 
jest odpowiedzialny. Leniwych wspomagać nie wolno!

Ks. Edward Staniek
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