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Najistotniejszy wniosek wynikający z dzisiejszej perykopy 

dotyczy istnienia życia wiecznego. Ono po prostu jest! Człowiek nie 

jest stworzony do przelotnej, ale do nieustającej egzystencji! Można 

sobie wmawiać, że wystarczy przeciętność, aby się dostać do nieba. 

Program nakreślony przez Jezusa jest jednak radykalny. Biblijnego 

młodzieńca przed radykalizmem wyboru powstrzymywał ogrom 

posiadanych dóbr. A mnie co powstrzymuje? 
 

O D C I N A N I E   P Ę P O W I N Y ! 
 

 

Nikogo to nie dziwi, że po dziewięciu miesiącach dziecko porzuca łono matki. Gdyby pozostało jeszcze na 

dziesiąty miesiąc, obumarłoby i zapewne matka też umarłaby w bólach. Nikogo nie dziwi także to, że w 

chwili zawarcia małżeństwa porzuca się własną rodzinę, by założyć nową. Gdy syn nie przestaje być synem 

dla mamusi, a jednocześnie sam staje się już mężem i ojcem, to wszyscy wiedzą, czym to grozi. Scenariusze 

rozwodowe są podobne. Dlaczego więc miałoby nas dziwić, że potrzeba porzucić ten świat, by wybrać 

nowy? Ten świat jest łonem dla ludzkiej duszy, i pewnego dnia usłyszmy od Jezusa takie same słowa jak ów 

bogaty młodzieniec. Był moralnie szlachetny, ale zabrakło mu mądrości i odwagi w przyjęciu ciosu miecza 

słowa Bożego, który odcina nas od pępowiny wiążącej ze światem. Świat jest dla nas środowiskiem 

dojrzewania do wieczności, ale nie celem! Piotr, człowiek jak najbardziej osadzony w realiach tego świata, 

mówi, że porzucił wszystko dla Jezusa. Porzucić, nie znaczy nie posiadać już żadnego kontaktu. Dziecko, 

wychodząc z łona matki, zostaje od niej odcięte, ale przecież nie oznacza to braku kontaktu z matką. Można 

nawet powiedzieć, że po narodzinach jego kontakt z matką jest doskonalszy. 
 

Podobnie o wiele doskonalsze relacje wiążą nas ze światem, gdy go porzucamy w sensie ewangelicznym. 

Otrzymujemy stokroć lepszą relację do ludzi i do rzeczy, do uczuć, do własnej woli, a wreszcie do samego 

Boga. Porzucenie jest uwolnieniem się od zależności, rozwiązaniem emocjonalnej symbiozy, dowodem 

wolności, wyniesieniem ponad to, co wcześniej dla nas było dominujące, jest więc drogą uwznioślenia 

ludzkiej natury. Bogaty młodzieniec nie zauważył, że lęk przed porzuceniem czegokolwiek doprowadził go 

do tego, że odszedł smutny, porzucając Boga. Zapewne nigdy już nie odzyskał radości i szczęścia. Porzucił 



Boga, nie potrafiąc porzucić tego, co ubóstwiał. Dopóki nie spotkał Jezusa, nawet nie był świadomy, że jest 

w jego wnętrzu smutek istnienia. Wszelkie dobro, którego nie potrafimy się wyrzec, zatrzymuje nas w 

rozwoju, czyni nas złośliwymi i zasmuconymi bankrutami istnienia. 
 

Chwila, w której nie zajmujesz się Bogiem, jest już chwilą, w której zajmuje się tobą szatan. Rada Jezusa, 

aby porzucić wszystko dla Niego, zawsze będzie niezrozumiała dla tych, którzy nie chcą porzucić niczego. 

Będzie zawsze zrozumiała dla tych, którzy chcą coś porzucić. Bóg jest absurdalny dla głupców i 

niezrozumiały dla tych, którym mądrość pomyliła się z przebiegłością. Począwszy od Ewagriusza z Pontu, 

każdy spowiednik mający wgląd w ludzkie sumienia wie, że niezdolność do wyrzeczenia, czyli chciwość, 

jest też niezdolnością do przebaczania i do przyjmowania przebaczenia Bożego. Być może dlatego w 

greckim języku owo opuszczenie AFIMI, o którym mówił św. Piotr, jest tym samym słowem, które oznacza 

też przebaczenie, czyli puszczenie w niepamięć krzywdy. Cóż może być bardziej smutnego niż człowiek, 

który trzyma się wszystkiego oprócz Boga?  (za: Augustyn Pelanowski OSPPE) 

 

 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1.  Uroczystości i wspomnienia liturgiczne: 
 

 Środa- 14.10- św. Kaliksta I, papieża i męczennika i św. Małgorzaty Marii Alacoque, 

wspomnienie. Dzień Edukacji 

 Czwartek- 15.10- św. Teresy od Jezusa, doktor Kościoła, wsp. 

 Piątek- 16.10- św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie 

 Sobota- 17.10- św. Ignacego Antiocheńskiego, wspomnienie 

 Czwartek- 22.10- św. Jana Pawła II, papieża, wspomnienie  

 Piątek- 23.10- św. Faustyna Kowalskiej, zakonnicy wsp. 

 Sobota- 24.10.- św. Antoniego M. Clareta, biskupa, wspomnienie   

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 

NIEDZIELA 

11.10.15 
 

 

 

 

 

13.00. 

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Helenę, Feliksa Matysiak, Edmunda i Martę 

Bałazy, Mariana i Jana Mechelewskich oraz Marię 

Dachowską (int. p. Władysława Mechelewskiego) 
 

 

WTOREK 

13.10.15 

 

 

18.30. 

 

Z prośbą o zdrowie dla Cioci Kazi 

NIEDZIELA 

18.10.15 

 

 

13.00. 

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Franciszkę, Stanisława, Tadeusza, Henryka, 

Stefana i Marię Kuś (int. p. Stanisławy Sobek) 

 

 

WTOREK 

20.10.15 

 

18.30. 
 

Za śp. Krystynę Kutyma w kolejną roczn. śmierci (int. p. 

Kazimierza i Ryszarda Kutyma) 

 



2. Porządek liturgii w kościele w Letchworth: Msza św.: niedziela- godz. 13.00. i wtorek- godz. 

18.30 wraz z nabożeństwem Maryjnym. Spowiedź- przed Mszami lub po. Zapraszamy! 
 

3. Dzisiaj po Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 
 

4. Dzisiaj obchodzimy XV DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Po 

Mszach Św. – zbiórka na pomoc dla stypendialnej młodzieży z „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.  
 

5. Na stoliku są dostępne kartki na wypominki, na których można wypisać imiona swoich bliskich 

zmarłych. Za nich 01.11- niedziela, (godz. 13.00), 02.11- poniedziałek, (godz. 13.00)  i 03.11- wtorek, 

(godz. 18.30) będą sprawowane Msze św. zbiorowe. Kartek z wypominkami nie wrzucajmy na kolektę. 
 

6. Trwa miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Zachęcamy do tej formy pobożności w 

rodzinie i indywidualnie. 
 

7. Finanse naszej wspólnoty za miesiąc wrzesień: £ 473,95 (w tym £ 101 za wynajęcie kościoła). Gift 

Aid za wrzesień- £ 251,7. Bóg zapłać za wszelkie ofiary przekazane na funkcjonowanie naszej Parafii. 
 

8. Za tydzień, tj. 18.10 odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej po Mszy św. niedzielnej. Zapraszamy 

wszystkich członków. 
 

9. Serdeczne Bóg zapłać za udział i modlitwę za śp. Kazimierza Bęben, którego pogrzeb odbył się 08 

października. 
 

10. Dnia 7 października 2015 roku, w wieku 91 lat, zmarł diakon Czesław Pukacz. Msza Święta 

pogrzebowa zostanie odprawiona w Huddersfield w piątek o godzinie 11.00. 
 

11. Ks. Piotr Froelich organizuje w dniach od 15 do 21 maja 2016 r. pielgrzymkę do Włoch. Więcej 

informacji można uzyskać po Mszy św. 
 

12. Wszystkim życzę udanego i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!  

 

TRZYMAJMY DZISIAJ KCIUKI ZA NASZYCH!!! 

 
 

„Lecz on 

spochmurniał  

na te słowa  

i odszedł 

zasmucony,  

miał bowiem 

wiele 

posiadłości.” 
(Mk 10,22) 

 


