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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Iz 35, 4-7a; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b); Jk 2, 1-5; Por. Mt 4, 23; Mk 7, 31-37 

       Przyprowadzili Mu głuchoniemego i 
prosili Go, żeby położył na niego rękę. On 
wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył 
palce w jego uszy i śliną dotknął mu ję-
zyka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i 
rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: 
Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy,  

więzy języka się rozwiązały i mógł prawi-
dłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby ni-
komu nie mówili. Lecz im bardziej przyka-
zywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I prze-
pełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze 
wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch 
przywraca i niemym mowę».  Mk 7, 31-37 

KOMENTARZ 
      Głuchoniemy z dzisiejszej ewangelii był 
jedynie głuchy. Jego mowa była tylko beł-
kotliwa i niewyraźna. Ten człowiek jest ob-
razem kogoś, kto jest zamknięty w sobie, 
niedostępny na wszelkie słowa, które do-
cierają od innych z zewnątrz, ale uparcie 
próbującym siebie wyrazić, choć bez 
skutku. Trudno jest człowiekowi powie-
dzieć o tym co go dręczy jeśli jest zamknięty 
na słuchanie. Dzisiejsze Słowo Boże wymu-
sza niejako na każdym z nas pytanie: Co ja 
robię z otwarciem się Boga na mnie? Czy 
ochoczo się otwieram na Niego i w pełni 
wykorzystuję szansę, jaką dają sakramenty 
święte? Można mieć dobry słuch, a jedno-
cześnie uciekać przed Bogiem tak jak zrobili 
to pierwsi rodzice chowając się w zaroślach. 
Jezus mówi do Głuchoniemego: otwórz się! 
On przecież tych słów nie słyszał, ale i tak 
dokonało się to co zamierzył Chrystus. W 
życiu Głuchoniemego słowa Jezusa były 
pierwszymi, które usłyszał. Prawdą nie-
stety jest, że niczego nie słyszymy i niczego 
nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć z sen-   

sem, dopóki nie usłyszymy słów Jezusa. 
Tomasza otworzyły na wiarę otwarte rany 
Jezusa, głuchoniemego otworzyły palce Je-
zusa włożone w zamknięte zmysły. Kiedy 
otwieram Biblię, Ona otwiera mnie. Nas 
często zamykają bolesne doświadczenia 
zdrady, wykorzystania, manipulacji, upo-
korzenia, zmiażdżenia godności czy prze-
mocy. Takie przeżycia tworzą w nas bary-
kadę nie tylko odcięcia się od Boga i ludzi, 
ale też od nas samych. Zamykamy się, bo 
nie chcemy, żeby nikt nie przedostał się do 
naszych tajemnic i szczelnie je ukrywamy. 
Jednak taki system obronny przypomina 
więzienie, odcięte od świata, w którym jest 
lęk, poczucie winy oraz zaniżone poczucie 
wartości. Wolność nie polega na tym, żeby 
wszystkim wokół wszystko mówić. Każdy 
z nas ma prawo do swoich tajemnic, ale po-
zostawanie w ciągłym zamknięciu na Je-
zusa, który pozwolił się otworzyć nawet w 
swoich ranach, by dać nam większy dostęp 
do siebie byłoby dla Niego czymś bardzo 
przykrym i niesprawiedliwym. Ks. Wojciech  
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CZY TWOJE ŚWIATŁA PŁONĄ? 
     Ponad sto lat temu w małej angielskiej miejscowości wydarzył się tragiczny wypadek – na przejściu kolejowym 
zginął bardzo młody człowiek. Jego rodzice pozwali kolej do sądu, gdyż byli przekonani, że winę ponoszą niedbali 
dróżnicy. Podczas procesu wezwano jednego z pracowników kolei na świadka. Prokurator zapytał go: Czy w cza-
sie wypadku był pan na posterunku? – tak byłem. Czy na przejściu są światła ostrzegawcze? – oczywiście! Kolej 
wygrała proces. Nazajutrz urzędnik z centrali przyszedł podziękować, że zeznawał na korzyść firmy. Czy był pan 
zdenerwowany, gdy prokurator zadawał panu pytania? – pytał. Oczywiście – odparł dróżnik. Cały czas lękałem 
się, czy zapyta, czy światła ostrzegawcze są zapalone! Człowiek, który nie oddał serca Bogu, lecz zatrzymał się na ze-
wnętrznych praktykach religijnych, jest jak zgaszona latarnia – nie może nikomu oświetlić drogi w ciemnościach. A. nieznany 

BOŻA APTECZKA 
     Przyjmij w swojej duszy, że Bóg zawsze 
Cię podniesie, zawsze Ci pomoże, zawsze 
będziesz Jego ukochanym dzieckiem, zaw-
sze będzie Cię prowadził, dał Ci Ducha 
Św., dał Ci swojego anioła, aby Cię wspie-
rał, dał Ci Matkę Bożą, oddał na śmierć Je-
zusa, abyś żył, zawsze będzie wierny, zaw-
sze Ci przebaczy, zawsze ukocha, zawsze 
jest z Tobą, zawsze pouczy, zawsze nagro-
dzi, zawsze zbiera każdą Twoją łzę i za-
mieni ją w radość, zawsze ochroni, zawsze 
wskaże drogę. Zawsze i bez względu na 
wszystko nigdy się od Ciebie nie odwróci. 
Na łaskę Bożą nie możesz sobie zasłużyć, a 
skoro nic nie możesz uczynić, aby ją dostać 
– i już to rozumiesz – to po prostu ją przyj-
mij. Bóg obdarza Cię nią za darmo. Nie 
mów: - Muszę to zrobić, albo muszę to 
zmienić, bo nic nie dostanę, błędnie myśląc 
– muszę zasłużyć. Tkwisz w niewoli, w la-
biryncie i nie możesz z niego wyjść. Pytasz: 
Bóg mi nie pobłogosławi? Takie myślenie 
zamyka Ci możliwość przyjęcia Jego miło-
ści i z pomocą tej łajzy rogatej jeszcze ba- 

dziej siebie potępiasz. Myślisz – znowu po-
psułem, nie dałem rady, zawaliłem, za 
słaby jestem itp. Przyjacielu, otwórz serce i 
uznaj w nim, że Bóg Cię kocha – takiego 
pokiereszowanego, upadającego, błądzą-
cego, niewiernego w wielu rzeczach. Bóg 
powiedział: nic nie jest Cię w stanie od-
dzielić od mojej miłości, a NIC to znaczy 
NIC! Podam Ci przykład. Jak byś się czuł, 
gdybyś chciał swoje dziecko przytulić, 
ukochać, ucałować, obdarować prezentem 
– a ono powiedziałoby Tobie: nie, nie za-
sługuję, nie przyjmę, jak się zmienię to tak, 
ale nie teraz, to nie dla mnie – i trwało by 
to długimi latami, a Ty widziałbyś taką 
brzydką zepsutą bestię przy swoim 
dziecku, która mu podpowiada: Jesteś ni-
kim, nie jesteś wart miłości, musisz sobie 
na nią zasłużyć a to Ci się nie uda. Co byś 
poczuł widząc to? Czułbyś smutek? Zatem 
nie zasmucaj dzisiaj Boga. Przyjmij całym 
sercem Jego miłość i powiedz: - kocham 
Cię Tato. Niech Twoja miłość na nowo za-
gości w moim życiu. Arkadiusz Łodziewski  

     MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W czwartek (13 IX) przypada Dzień Fatim-

ski. Msza Święta, której przewodniczył bę-
dzie ks. kan. Krzysztof Sagan, proboszcz pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie, 
o godz. 18:00. Po Mszy Świętej modlitwa ró-
żańcowa. Całodzienna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu rozpocznie się po Mszy 
Świętej o godz. 8:00.  

2. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, ro-
dziców i nauczycieli na Msze Święte inau-
gurujące rok szkolny dzisiaj: 

• godz. 11.00 – dla szkół podstawo-
wych z błogosławieństwem przyborów 
szkolnych; 

• godz. 19.30 – dla młodzieży gimna-
zjalnej i szkół średnich. 

3. Msze święte w tym tygodniu:  

• wiarę, nadzieję i miłość dla czci-
cieli Bożego Miłosierdzia w piątek (14 IX) o 
godz. 19.00. Po Mszy świętej adoracja Naj-
świętszego Sakramentu z koronką do Bo-
żego Miłosierdzia.  

• Dla chorych i ich rodzin w sobotę 
(15 IX) o godz. 10.00.  

• Po wakacyjnej przerwie zapra-
szamy na adorację Najświętszego Sakra-
mentu z uwielbieniem w poniedziałek (10 
IX) na godz. 20.00 do kaplicy MBF. 

4. Spotkania grup duszpasterskich w tym ty-
godniu: 

• Parafialnego Zespołu Caritas w 
poniedziałek (10 IX) o godz. 17.00 w sali pa-
rafialnej; 

• Chóru parafialnego Stella Fatima 
we wtorek i piątek o godz. 18.00 w sali para-
fialnej; 

• Lektorów we wtorek o 20.15 w sali 
parafialnej; 

• Młodzieży z VII i VIII klasy oraz 
gimnazjum w środę o godz. 20.00 w kaplicy 
MBF; 

• Odnowy w Duchu Świętym w 
czwartek o godz. 16.30; 

• Zespołu muzycznego w sobotę o 
godz. 10.00 w salce młodzieżowej; 

 

• Ministrantów i chłopców, którzy 
chcieliby zostać ministrantami w sobotę o 
godz. 11.00 w zakrystii; 

• Koła różańcowego dzieci w so-
botę o godz. 12.00. 
Na spotkania wszystkich grup parafialnych 
zapraszamy nowych członków. Małżeń-
stwa, które chciałyby dołączyć do wspól-
noty Domowego Kościoła prosimy o kon-
takt z ks. Andrzejem.  

5. Rodziców młodzieży, która będzie się przy-
gotowywać do przyjęcia sakramentu bierz-
mowania zapraszamy na spotkanie organi-
zacyjne we wtorek (11 IX) na godz. 19:30 do 
kaplicy MBF.  
Natomiast rodziców dzieci, które w tym 
roku przygotowywać się będą do I Komu-
nii Świętej zapraszamy na spotkanie orga-
nizacyjne w środę (12 IX) na godz. 19:30 do 
kaplicy MBF. 

6. W kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

• w czwartek (13 IX) św. Jana Chry-
zostoma; 

• w piątek (14 IX) święto Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. Jest to dzień odpu-
stu parafialnego w sąsiednim kościele pw. 
Chrystusa Odkupiciela. Msza Święta odpu-
stowa o godz. 18.00; 

• w sobotę (15 IX) NMP Bolesnej. 

7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na 
tacę, które zostaną przeznaczone na cele in-
westycyjne. 

8. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Nie-
dzielny, Niedziela oraz biuletyn parafialny 
Ave Maria. 
Jest jeszcze dostępny wrześniowy numer 
miesięcznika u Pani Fatimskiej. Gazetkę 
można nabyć u ministrantów przy wyjściu 
z kościoła oraz w zakrystii. Cena czasopi-
sma to minimum 2 zł. 

9. Naszych drogich zmarłych polećmy Bo-
żemu Miłosierdziu: Ks. Jerzego, budowni-
czych i dobrodziejów naszego kościoła, śp. 
Wandę Hudziak (l. 88) z ul. Sztormowej, 
którą pożegnaliśmy w minionym tygodniu 
oraz zmarłych z naszych rodzin polećmy te-
raz Bożemu miłosierdziu: wieczny odpo-
czynek racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 10 WRZEŚNIA 2018 R. 

7.00 † Ewa i Janina 

8.00 † Józef Pilchta – 10. Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Maria Grzenkowska w 40. rocznicę śmierci 

19.00 † Franciszek w 43. rocznicę śmierci, Józefa (k) w 18. rocznicę śmierci oraz rodzcie i dziadkowie z obojga stron 

WTOREK, 11 WRZEŚNIA 2018 R. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Stanisława z okazji 80. rocznicy 
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny  

8.00 † Zmarli z rodziny Piwowarczyków oraz Chwojnickich 

18.00 
1) † Józef Pilchta – 11. Msza Święta gregoriańska 
2) † Jolanta Dutkiewicz-Pudełko w miesiąc po pogrzebie 

19.00 † Jadwiga Czajkowska oraz zmarli z rodziny  
ŚRODA, 12 WRZEŚNIA 2018 R.  

NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI 
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę MBF 

8.00 † Józef Pilchta – 12. Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Halina Bartoszewska 

19.00 † Józef Taratuta w 8. rocznicę śmierci oraz Julia, Antoni, Feliksa (k), Paweł, Adolfina 
CZWARTEK, 13 WRZEŚNIA 2018 R. 

DZIEŃ FATIMSKI 
7.00 † Zofia i Jerzy Szarafińscy 

8.00 † Józef Pilchta – 13. Msza Święta gregoriańska 

18.00 

1) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Renaty i Edwarda z okazji 45. rocznicy ślubu 
2) † Edmund w 5. rocznicę śmierci, ojciec Brunon, Barbara, Augustyn, Helena, Antoni 
3) † Zmarli z rodziny Baranowskich, syn Bogdan, rodzice Antoni i Apolonia, siostra Helena, Maria, 
Stanisława (k) oraz zmarli szwagrowie  
4) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Jacka z okazji 50. rocznicy 
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny  

PIĄTEK, 14 WRZEŚNIA 2018 R.  
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

7.00 
1) † Józef Pilchta – 14. Msza Święta gregoriańska 
2) † Jadwiga Białczak 

8.00 † Honorata i Franciszek 

18.00 
1) † Stanisław w 14. rocznicę śmierci oraz Alina 
2) † Ewa Drozd i Teresa Olszewska  

19.00 O wiarę nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia  

SOBOTA, 15 WRZEŚNIA 2018 R.  
NMP BOLESNEJ 

7.00 
1) † Jan w 41. rocznicę śmierci oraz Marianna Szadowie  
2) O szczęśliwe rozwiązanie dla Urszuli i pomyślny przebieg operacji dla Bożeny 

8.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla syna Dariusza, Kimberly (k) i całej rodziny 

18.00 † Zmarłe z rodzin katyńskich 

19.00 † Józef Pilchta – 15. Msza Święta gregoriańska 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
16 WRZEŚNIA 2018 R. 

6.30 † Marianna Zajączkowska  

8.00 † Tata Brunon, siostra Irena, bracia Kazimierz i Stanisław 

9.30 
1) † Michał i Maria 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Gabrieli i Filipa z okazji 1. 
rocznicy sakramentu małżeństwa  

11.00 † Leszek Gazda w 4. rocznicę śmierci 

12.30 
1) Za parafię  
2) † Leopold Markiewicz w 16. rocznicę śmierci 

14.00 † Brygida Kozłowska 

18.00 † Genowefa Jankowska w 14. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.30 † Józef Pilchta – 16. Msza Święta gregoriańska 
 


