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Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
Królowej Polski w Huddersfield 
 
Ks. Józef Wacławik 
88 Fitzwilliam Street, Huddersfield HD1 5BB 
Tel. 01484 420474    kom.07476931549 
www.polska-parafia-huddersfield.net 
huddersfield@pcmew.org  

 
30 Niedziela Zwykła   –   25  pażdziernika  2020 

 
WPROWADZENIE : Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości i dla miłości. Odkupił i zbawił z 
miłości, posyłając Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Z 
Jego miłości, narodziliśmy się na nowo i miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który jest nam dany. Dzięki Duchowi Świętemu miłujemy Boga z całego serca, 
a braci tak, jak umiłował nas Chrystus. W Królestwie Niebieskim jest miejsce tylko na miłość. 
 
REFREN : Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja 
 
Niedziela  - 30 Niedziela Zwykła  
                              - .Śp. z rodzin  Kuczerów i Szajner  ( godz.11.15) 
                              - O zdrowie i bł.Boże dla Edwarda Pabiasza z okazji Urodzin  (godz.15.30) 
Poniedziałek     -  Dzień Powszedni 
                               - Śp.Ignacy Brodziński (12) 
Wtorek  - Dzień Powszedni  
                             . – Śp.Tadeusz Bąk w 25 rocznicę śmierci 
Środa  - Święto Św.Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów 
                              - Śp.Ignacy Brodziński ( 13)  (godz.19.00 ) 
Czwartek  - Dzień Powszedni 
                               - Śp.Ignacy Brodziński (14) 
Piątek  - Dzień Powszedni 
                               - Za wszystkich dobrodziejów 
Sobota  - Dzień Powszedni  
                               - Śp.Konrad Szymkiewicz w 6 rocznicę śmierci   godz.12.00 
Niedziela                - Uroczystość Wszystkich Świętych  

                       - Śp.Stanisława Winsko w 5 rocznicę śmierci  ( godz.11.15) 
                                - Za żywych i zmarłych członków Koła Różańcowego  ( godz.15.30 ) 
 
 
 
 
 
Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
 
 
 
 
 

http://www.polska-parafia-huddersfield.net
mailto:huddersfield@pcmew.org
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BARDZO WAŻNE : Zgodnie z zarzadzeniem rządu angielskiego od 8 sierpnia 2020 roku 
WESZŁO NOWE  PRAWO ZASŁANIANIA TWARZY  (MASKA, PRZYŁBICA,SZAL) m.in w 
miejscach kultu. 
Proszę o zabieranie masek ze sobą do kościoła, przestrzeganie tego przepisu podczas 
sprawowanej liturgii w naszym kościele. 
 
- KARTKI NA WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH  można odebrać po każdej Mszy Świętej..Proszę 
czytelnie wypełnić formularze i zwrócić je do ks.proboszcza. Modlitwy za zmarłych 
WYPOMINKI, będą czytane przez cały miesiąc listopad po Mszach świętych. Pamiętajmy o 
naszych zmarłych którym tak wiele zawdzięczaliśmy za życia, że najlepszym darem i wyrazem 
wdzięczności jest ofiarowana Msza Święta, przyjęcie Komunii świętej, odpust zupełny i 
modlitwa. Uczmy także młode pokolenie tych pięknych gestów miłości i wyrazu wdzięczności 
oraz wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. 
 
- Spowiedź święta jest możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznym na określoną 
godzinę i dzień z księdzem proboszczem. Spowiedź Święta będzie we środy od godziny 
18.00 do 18.45 , w soboty od godziny 11.00 do 11.45 przed Mszą świętą oraz w pierwszy piątek 
miesiąca od godz.18.00 do 18.45 Obowiązują zasady higieny i bezpieczeństwa podczas 
spowiedzi. 
 
- Otwarta jest już książka Intencji Mszalnych na rok 2021. 
 
-  Zamawianie Intencji Mszalnych - Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy: 
„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten 
sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a 
tylko sposób ofiarowania jest inny. Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy 
im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski. 
 
- W tym roku ze względu na pandemię  koronawirusa nie będzie wspólnych modlitw oraz 
procesji na cmentarzach z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych. Zachęcamy do 
indywidualnej modlitwy na cmentarzach. 
 
-  Proszę o uporządkowanie grobów przed Uroczystością Wszystkich Św i Dniem Zadusznym 
. 
- Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: – od południa Uroczystości 
Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne 
nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, 
odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu. – nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z 
modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten możne być ofiarowany tylko za 
dusze w czyśćcu cierpiące). 
 
- W przedsionku kościoła umieszczony jest koszyk na ofiary do naszego kościoła.Jeśli ktoś z 
parafian życzyłby sobie złożyć ofiarę na cele naszego kościoła będzie to mile widziane i z góry 
dziękujemy za wszelkie datki. 
 
- Wielkie brawa i podziękowania dla wszystkich wolontariuszy ( stewards) za czas i 
poświęcenie  na rzecz naszej parafii. Prosimy, aby ci, którzy są w stanie się tego podjąć 
zgłaszali swoją gotowość do kancelarii parafialnej. 
 
- OFIARY NA KOŚCIÓŁ : Taca £149.70  oraz Gift Aid £126.00. Razem £275.70  Druga taca na 
Centralne Biuro Polskiej Misji Katolickiej £87.50 Serdecznie dziękujemy  za złożone ofiary. 
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- PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ 
W związku w wieloma pytaniami odnośnie sposobu przyjmowania Komunii Świętej, 
przypominamy że nadal obowiązują zasady ustalone przez Episkopat na czas wyjątkowy, w 
jakim trwamy od kilku miesięcy. Odsyłamy do lektury dokumentu wydanego niedawno przez 
Komisję Liturgiczną Konferencji Episkopatu Polski. Poniżej zamieszczam także cytaty świętych 
Ojców Kościoła, oraz papieża Benedykta XVI mówiące o tej formie przyjmowania Komunii. 
 
Św. Cyryl, biskup Jerozolimy († ok. 387) - fragment Katechez chrzcielnych i mistagogicznych: 
„Podchodząc, nie wyciągaj płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą lub prawą niby 
tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: «Amen». 
Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic 
nie uronił. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby stratą jakby części twych członków. Bo 
czyż nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł 
szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest 
wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni”.  
 
 Z szacunkiem o przyjmowaniu Komunii na rękę mówi również św. Jan Damasceński (VIII w.): 
„Zbliżamy się z gorącym pragnieniem i mając dłonie ułożone na sobie w kształt krzyża, 
bierzemy na nie Ciało Ukrzyżowanego, a zwracając ku Niemu oczy, usta i czoło, przyjmujemy 
ten Węgiel, aby ogień naszej tęsknoty połączony z jego żarem spalił nasze grzechy, oświecił 
serca, a uczestnictwo w Bożym płomieniu rozpłomieniło nas i przebóstwiło”. 
 
Słowa kard. Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI, wybitnego teologa: Naprzód trzeba 
powiedzieć, że obydwa sposoby są dopuszczalne. Może ktoś zapytać: czy tolerancja jest tu na 
miejscu? Otóż wiemy, że aż do IX wieku Komunię przyjmowano na stojąco, do ręki, co nie 
znaczy, że tak miało pozostać na wieki. Albowiem piękno i wielkość Kościoła polega na tym, że 
dojrzewa i Tajemnicę pojmuje coraz głębiej. W tym sensie nowe formy powstające po IX wieku 
mają jako wyraz czci dla Najświętszego Sakramentu swoje uzasadnienie. Z drugiej strony 
musimy jednak powiedzieć, że jest rzeczą niemożliwą, aby Kościół do IX wieku, więc przez 900 
lat przyjmował Eucharystię niegodnie. Czytając teksty Ojców Kościoła, widzimy, z jaką czcią i 
gorącością ducha przyjmowano Komunię. Wyciągnięta i otwarta ręka staje się znakiem postawy 
człowieka wobec Chrystusa: człowiek rozwiera przed Nim szeroko swe serce. Zważywszy to 
wszystko, dochodzimy do przekonania, że jest rzeczą fałszywą spierać się o tę lub ową formę. 
Nie powinniśmy zapominać, że nie tylko nasze ręce są nieczyste, lecz także nasz język, nasze 
serce; że językiem grzeszymy często więcej niż rękoma. Największym ryzykiem podjętym 
przez Boga i równocześnie wyrazem Jego miłosiernej miłości jest to, że nie tylko ręce i język, 
lecz także i nasze serce może Go dotykać”. 
 
RECEPTION OF HOLY COMMUNION ‘ON THE TONGUE’ DURING THE PERIOD OF THE 
COVID-19 PANDEMIC 
Now that many of our churches have re-opened for the celebration of the liturgy with the 
presence of the faithful during the current pandemic, I have been asked for clarification about 
requests made to clergy by individual members of the faithful to receive Holy Communion on the 
tongue. Notwithstanding the right of the faithful to receive Holy Communion on the tongue, I 
earnestly encourage all those desiring to receive Holy Communion to do so by receiving the 
Sacred Host reverently in the hand until the risk of the transmission of the Covid-19 coronavirus 
has been sufficiently mitigated in our country. In doing so, I ask them to make this act of charity 
mindful of “the common good of the Church (the prevention of viral transmission of Covid-19) 
the rights of others (to be protected from the possibility of infection) and their own duties 
towards others (particularly, the prevention of viral transmission to those distributing Holy 
Communion).” Nevertheless, a member of the faithful must not be denied Holy Communion 
should they insist on their right to receive the Sacred Host on the tongue. However, the current 
Government guidance which has enabled us to re-open our churches safely for public worship 
also clearly indicates that, during a religious service for communal worship, a‘consumable’ 
should be placed, “into the hand only” Therefore, to ensure that we act in a way which protects 
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the common good, respects the rights of other members of the faithful, is in accordance with the 
Government’s health guidance, and provides the necessary mitigating safety measures: Holy 
Communion should be distributed to those wishing to receive the Sacred Host on their tongue 
only when the celebration of Mass has been concluded. Members of the faithful who have 
indicated their desire to receive Holy Communion only on the tongue should be advised 
personally to wait in their seats in the church (with face coverings on) after the dismissal at the 
end of Mass, and to remain there until other members of the faithful have exited the church 
premises. 
Right Reverend Marcus Stock 
Bishop of Leeds 
 
- Październik to miesiąc szczególny, bo poświęcony modlitwie różańcowej. Z racji na 
restrykcje i ograniczenia jakie są po każdej  Mszy Świętej, która jest odprawiana w naszym 
kościele w tym czasie odmówimy tylko jeden dziesiątek różańca św., natomiast zachęcam, aby 
całą część różańca codziennie odmówić w domu z rodziną. 
 
WAŻNE : TYMCZASOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W NASZYM KOŚCIELE 
 
Środa godz.19.00 
I Piątek miesiaca godz.19.00 ( raz w miesiącu) 
Sobota  godz.12.00 
Niedziela godz.11.15 i 15.30 
 
 
- Diakon Andrew Phillips z angielskiej parafii p.w.Holy Redeemer, Huddersfield przysłał 
wiadomość następującej treści : zwracam się z prośbą do wszystkich parafian o odmawianie 
Koronki do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz.15.00 za wszystkich dotkniętych COVID-19 ( 
chorych, personel medyczny i ich rodziny,za tych ktorzy stracili pracę oraz ludzi,którzy borykają 
się aby utrzymać swoje rodziny).. 
 
Divine Mercy Chaplet : Covid-19 – It is impossible to watch or listen to the news,to read a 
newspaper or magazine without realising the continuing impact Covid-19 is having on our 
communities,our country and the whole world.Those who are able to, are asked to pray the 
Divine Mercy Chaplet at 3pm each day, and to remember all those affected by Covid-19 in any 
way,shape or form, including medical staff,patient and their families, and anyone else affected in 
any way by this virus, such as those whose livelihhods are at risk.To find out more about the 
prayers od the Divine Chaplet visit www.thedivinenercy.org When the page opens, scroll down 
and click on Pray the Chaplet. On that page there are a number of options including a step-by-
step guide, a video to pray along with, and more about the background of the prayers. 
 
- Obowiązuje dyspensa od niedzielnego obowiązku uczestniczenia we Mszy św., zwłaszcza dla 
osób starszych i schorowanych. Biskupi Anglii i Walii w swoim liście do wszystkich katolików 
zachęcają, aby ze względu na udzieloną dyspensę uczestniczyć we Mszy św. w ciągu tygodnia, 
kiedy jest mniej osób w kościele.  

 
- Drodzy Parafianie decyzją Episkopatu Anglii i Walii oraz władz angielskich od 4 lipca zostały 
otwarte kościoły na sprawowanie liturgii Mszy świętej. Msza święta jest czasem spotkania z 
żywym Bogiem, który do nas przychodzi, przemawia i jednoczy ze Sobą. Dzięki niej jesteśmy 
żywym Kościołem. Po długim czasie izolacji konieczne jest, abyśmy byli razem w świątyni. 
Chociaż otwarcie kościołów jest stopniowe i obwarowane pewnymi ograniczeniami to mam 
nadzieję, że będą one jak najszybciej usuwane. Zasady, na jakich otwierane są kościoły mają 
na celu bezpieczeństwo. Zostały one podane przez biskupów angielskich i zaadaptowane przez 
proboszczów poszczególnych parafii. Będziemy starali się do nich dostosować. Aktualnie nie 
została zniesiona jeszcze dyspensa od udziału w Mszach świętych w niedziele i święta 
obowiązujące. Oznacza to, że osoby, które nie wezmą udziału we Mszy świętej ze względów 

http://www.thedivinenercy.org
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zdrowotnych, uzasadnionej obawy o zdrowie własne lub innych osób lub z powodu limitu osób 
w kościołach nie popełniają grzechu ciężkiego. Powinny one uczestniczyć w transmisji Mszy 
świętej na żywo i znaleźć czas na modlitwę. Otwarcie kościołów jest uzależnione od 
obecności wolontariuszy. Dlatego bardzo Was proszę, abyście zgłaszali się do tej posługi..Na 
każdej Mszy świętej powinno być minimum dwóch wolontariuszy. Potrzebujemy 
zorganizować dyżury na kilka tygodni do przodu. Wolontariusze będą proszeni, aby przyjść do 
kościoła wcześniej, czyli 15 minut przed Mszą Świętą. Stoją oni przy wejściu, informują 
odnośnie zajmowania miejsc, podają żel do dezynfekcji, a po nabożeństwie wycierają ławki. 
Nasz  kościół jest już gotowy do sprawowania liturgii. 
 
 
Ważne : Zanim zarezerwujesz udział we Mszy Świętej : 
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być: 
duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, duszności i kłopoty 
z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 
Jeśli masz takie objawy, prosimy o pozostanie w domu. 
 
Ważne : Aby zarezerwować udział we Mszy Świętej  w naszym kościele online :  
Wybierz ilość osób (tylko dla rodzin), datę i godzinę, wypełnij swoje dane kontaktowe, zapoznaj 
się i zaakceptuj naszą „politykę prywatności” i wciśnij przycisk „Zarezerwuj” 
Maksymalna ilość osób w kościele podczas Mszy Świętej to 30 osób na obecną chwilę. 
Jeżeli data wyświetla się na czerwono, oznacza to że maksymalna ilość osób w danym dniu 
została już zarezerwowana. 
Można też zarezerwować udział we Mszy Świętej telefonicznie lub wysyłając sms na numery 
telefonów podanych  w nagłówku biuletynu. 
 
Pierwszeństwo udziału w Mszach Świętych ze zrozumiałych względów mają wolontariusze oraz 
osoby, które zamówiły intencje. 
– Przy wejściu do kościoła będą stać wolontariusze, którzy pomogą we wszystkim. 
– Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować dłonie dostępnym tam żelem lub płynem. 
– Zajmujemy miejsca w kościele według wskazań wolontariuszy tak, aby zachować 
dystans 2 metry do innych osób. Osoby mieszkające razem nie muszą zachowywać dystansu 
do siebie. 
– W naszym kościele obowiązuje ruch jednokierunkowy . 
– Nie ma na razie śpiewu w czasie Mszy. 
– W prezbiterium przebywa tylko ksiądz. 
– Podchodzenie do Komunii świętej będzie jednokierunkowe. Komunia Święta będzie 
podawana na dłoń . W czasie udzielania Komunii poszczególnym osobom nie będzie dialogu 
pomiędzy nimi a księdzem („Ciało Chrystusa”, „Amen”). Dialog ten będzie miał miejsce przed 
udzielaniem Komunii i będzie odmówiony wspólnie. 
W obecnym czasie ze względu na podane zasady potrzebne będzie skupienie na tym, co 
najważniejsze oraz cierpliwość i zrozumienie. Pamiętajmy, że jest to okres przejściowy i 
miejmy nadzieję, że zakończy się jak najszybciej. Niech nasza wiara prowadzi nas na spotkanie 
z Bogiem w Eucharystii. 
 
- We Mszach Świętych niedzielnych mogą uczestniczyć ze względu na wprowadzone 
ograniczenia i wymogi tylko osoby,które uprzednio dokonają rezerwacji na naszej stronie 
internetowej,telefonicznie lub poprzez sms. 
 
- Osoby, które zarezerwują sobie obecność na Mszach Świętych niedzielnych prosimy o 
przybycie wcześniej,by na czas zająć swoje miejsce w kościele (procedury bezpieczeństwa przy 
wejściu do kościoła). 
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BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE  WPŁATY NA POTRZEBY NASZEGO 
KOŚCIOŁA. TO DZIĘKI WASZEJ HOJNOŚCI  JESTEŚMY SPOKOJNIEJSI O PRZYSZŁOŚĆ 
NASZEJ ŚWIĄTYNI. NIESTETY BEZ WASZEGO WSPARCIA i ZAANGAŻOWANIA TA 
ŚWIĄTYNIA BY NIE PRZETRWAŁA.   
 
- WAŻNE – POMOC DLA PARAFII -  Zachęcamy  wszystkich parafian, aby w tym trudnym 
czasie, w miarę swoich możliwości aktywnie i regularnie  wspierali finansowo naszą parafię, 
abyśmy mogli zachować płynność finansową.Ofiary można składać przelewem lub czekiem na 
PCM HUDDERSFIELD, LLOYDS BANK,  sort code 30-94-57 nr konta 00619953 z dopiskiem 
TACA lub GIFT AID .Czeki prosimy wypisywać na PCM HUDDERSFIELD i zaadresować na : 
Polish RC Church, 88 Fitzwilliam Street, Huddersfield HD1 5BB, United Kongdom. Wasze 
ofiary są jedynym źródłem utrzymania naszego kościoła. 
 
CZYTANIA NA 30 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK A 
 
Czytanie z Księgi Wyjścia (Wj 22, 20-26) 
Tak mówi Pan: "Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w 
ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i 
poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony 
wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego 
ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz 
mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać 
przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I 
jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy".Oto Słowo Boże. 
 
 
(Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab) 
REFREN: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja 
 
Miłuję Cię, Panie, 
Mocy moja, 
Panie, Opoko moja i Twierdzo, 
mój Wybawicielu. 
 
Boże, Skało moja, na którą się chronię, 
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono. 
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. 
 
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, 
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. 
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi 
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca. 
 
 
Czytanie z Listu Św.Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 1, 5c-10) 
Bracia: Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród 
wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że 
okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka 
Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała 
się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, 
jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć 
Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, 
Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.Oto Słowo Boże. 
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Aklamacja (J 14, 23): Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
 
Słowa Ewangelii według Św.Mateusza (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".Oto Słowo Panskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


