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L IST P ASTERSKI E PISKOPATU P OLSKI
W YMODLONA I WYWALCZON A WOLNOŚĆ [ FRAGMENTY ]

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!
W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania.
Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy,
że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus
objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie,
naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób
zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).
W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej
Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby
i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność,
odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną
formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. W dokumencie Konferencji
Episkopatu

Polski

zatytułowanym

Chrześcijański

kształt

patriotyzmu

czytamy:

„Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny,
pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej
miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi przodkowie. Życiową
postawą potwierdzili, że droga do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego
i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania polityczne,
dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do Boga
i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej Opatrzności i dzięki
wielkiemu

wysiłkowi

całego

narodu

odrodziła

się

po

123

latach

niewoli

niepodległa Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach i umysłach naszych przodków,
którzy nie chcieli służyć zaborcom.
Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków,
którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi
za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy
stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej
przez Boga po I wojnie światowej.
Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi
raz na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę.
Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami
dla jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako
podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze
z zagrożeń, które doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej.
Szerzące się zniewolenia szczególnie wśród młodej generacji Polaków – alkohol, narkotyki,
pornografia, zagrożenia płynące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia
moralnego i duchowego narodu. Spośród wad narodowych coraz bardziej dochodzą do
głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szkalowanie
i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi
naszą Ojczyznę. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia
duchowej wolności i suwerenności narodu.
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas
przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia
i wyśpiewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który
przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby,
z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność
za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych
pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu.
Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy
się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją przede wszystkim
o matczyną opiekę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli,
zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego Zbawiciela powierzamy wszystkich
Polaków, szczególnie młodych, aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali
szczęśliwą przyszłość naszej Ojczyzny.
Dziękując Bożej Opatrzności za dar wolnej Polski, udzielamy naszym rodakom
w kraju i za granicą błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 378. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDON I
NIEDZIELA – 4 listopada 2018 r.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

830
1000

Msza Św.: Intencja P. KŁOSEK
Msza Św.: Intencja P. RZEGA

1500

Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach

17

00

PONIEDZIAŁEK – 5 listopada 2018 r.
Msza Św.: Intencja P. HIBNER
Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach

17

00

WTOREK – 6 listopada 2018 r.
Msza Św. szkolna: Intencja P. RUDEK
Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach

1830

Spotkanie dla uczniów 7 klas Szkoły Podstawowej /salka na plebanii/

1700

ŚRODA – 7 listopada 2018 r.
Msza Św.: INTENCJA WOLNA
Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach

18

30

1700

Spotkanie dla uczniów 8 klas Szkoły Podstawowej /salka na plebanii/

CZWARTEK – 8 listopada 2018 r.
Msza Św.: Intencja P. BURKHOFF
Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach

1700

PIĄTEK – 9 listopada 2018 r.
Ś WIĘTO R OCZNICY P OŚWIĘCENIA B AZYLIKI L ATERAŃSKIEJ
Msza Św.: INTENCJA WOLNA
SOBOTA – 10 listopada 2018 r.
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

730

Różaniec fatimski

800

Msza Św.: Intencja P. WAŁACH

2000

Czuwanie dla Młodzieży (klasztor Annuntiata)

NIEDZIELA – 11 listopada 2018 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

830
1000

Msza Św.: Intencja P. LASAK
Msza Św.: Intencja P. ISKRA

1500

Różaniec fatimski

OGŁOSZENIA
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 Dziś

XXXI

NIEDZIELA

ZWYKŁA.

O

godz.

1500

Różaniec

za zmarłych polecanych w modlitwie Kościoła.
 Składam serdeczne Bóg zapłać za pomoc duszpasterską w dzisiejszą niedzielę.


Do czwartku (8.11) po Mszach Świętych Różaniec za zmarłych polecanych
w modlitwie Kościoła.

 We wtorek (6.11) O godz. 1700 Msza Święta szkolna. Zapraszam dzieci i młodzież.

O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów 7 klas Szkoły Podstawowej.


W środę (7.11) O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów 8 klas
Szkoły Podstawowej.



W piątek (9.11) ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ.



W sobotę (10.11) Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża. O godz. 730
Różaniec fatimski, a o godz. 800 Msza Święta. Od godz. 2000 w klasztorze
Annuntiata czuwanie dla młodzieży.

 W przyszłą niedzielę (11.10) XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA oraz 100 rocznica

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek
na Pomoc Kościołowi w potrzebie. Msze św. o godz. 830 i 1000. O godz. 1500
Różaniec fatimski.
 O godz. 1530 w ogrodzie przy plebanii spotkanie ze św. Marcinem.

Polecam:
Gość Niedzielny, Kalendarz dla Rolników oraz Głos Miedoni

„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz pracę na rzecz Domu Formacyjnego
i Wspólnoty!
Życzę wszystkim wiele łask Bożych w nowym, rozpoczynającym się tygodniu.
Wasz - ks. Łukasz Szablicki

