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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Lb 11, 25-29; Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14; Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu,
widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami".
Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać
mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego
że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by
się stał powodem grzechu dla jednego z tych
małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby -

kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić w mo
rze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z
dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest
dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego,
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła,
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".

KOMENTARZ
Jezus dziś przypomina nam, że nie
może być w naszym życiu kompromisu na
grzech i, że nie możemy lekceważyć tego co
jest jego źródłem. Grzech nie jest tylko
sprawą prywatną, ponieważ przez niego
można osłabić wiarę i miłość w innych. Z
powodu naszych grzechów, wielu ludzi
potyka się o kamień, nie mogąc trafić do
Pana Boga. Pan Jezus mocno dziś przestrzega przed zgorszeniem drugiego człowieka, bo to najcięższe przewinienie w kodeksie chrześcijańskiej moralności. To, że
sami dobrowolnie odchodzimy od Boga to
nasz wybór i własna sprawa, ale jeśli swoim
grzesznym postępowaniem chcemy odciągnąć bliźnich od Niego możemy spotkać się
z Jego gniewem. Grzech odebrania komuś
wiary, dobroci i czystości jest czymś strasz-

nym. Widać to na ulicach, gdzie dilerzy
sprzedają młodym ludziom dopalacze i
narkotyki. W komputerowych grach, gdzie
dzieci z agresją na twarzy prowadzą wojny
i okrutne bitwy. Jeszcze gorzej, gdy zgorszenie dokonuje się w rodzinnym domu.
Jezus mówi, że ani oko, ani ręka nie są najważniejsze. Zdrowie to nie wszystko. Najważniejsza jest jakość naszego serca.
Można być bardzo ułomnym i mieć wiele
słabości, a jednocześnie bardzo kochać i
można być doskonałego zdrowia, a posiadać martwe serce. Chrystus nie chce, byśmy się okaleczali dla uniknięcia grzechu,
gdyż z jednym okiem i jedną ręką też
można zgrzeszyć. Mamy odcinać w nas to,
co prowadzi do grzechu i czyni nas zakładnikami niespokojnego sumienia. Ks. Wojciech
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OSTATNIA POPRAWKA
Gdy Adam i Ewa zostali wyrzuceni z Raju, wyruszyli przepełnieni goryczą i złością. Twarze ich były posępne,
usta wykrzywione grymasem bólu a serca pełne wściekłości. Oskarżali się wzajemnie, wyzywali i wygrażali sobie.
Bądź przeklęty! Do niczego się nie nadajesz! – krzyczała Ewa. To Twoja wina! – odkrzyknął Adam. Maszerowali z
zaciśniętymi pięściami, ze złowrogim błyskiem w oczach, przygniatał ich jakiś ciężar, jakby kamień na sercu. To
wszystko bardzo zasmuciło Boga. Postanowił więc dodać stworzeniom coś, czego nie przewidział w początkowym
projekcie. Przeszedł niewidzialnie między mężczyzną i kobietą, dotknął ich serc i oczu. Tak stworzył łzy. Adam i
Ewa zaczęli płakać. Ciężar i złość rozpłynęły się. Wypełniła ich łagodność i objęli się wzajemnie.
B. Ferrero

BOŻA APTECZKA
JESTEŚ SKORO TO CZYTASZ. To jest decyzja Boga i Twojej mamy, która nie stanęła
przeciw decyzji Jezusa o Twoim istnieniu na
świecie. Nie jesteś błędem, pomyłką czy też
niepotrzebną istotą na tej planecie. Bóg Cię
stworzył, a On się nie myli, choć wiem jak
bardzo ta łajza rogata chce Ci to wmówić.
Nigdy w to nie wierz! Znajomi mogą Cię nie
rozumieć i pomijać, zapominać Cię i nigdy o
Tobie nie zapomni! Przyjacielu, zbliżamy się
do czasów – albo już są takie czasy – gdzie
dzieci będą dziękowały mamom, że nie dokonały aborcji. Może powstanie święto tych,
którzy żyją (przepraszam za sarkazm) – to
smutne, wiem. Ty jednak jesteś tu i teraz – iż
Bogiem masz zmieniać świat dla Niego i
dzięki Niemu dla dusz, które przyjdą po Tobie, zanim Ty odejdziesz do nieba – to jest
pierwsze Twoje powołanie i sens każdego
człowieka. Powiesz: przecież nie wiem co
mam robić, sam mam tyle problemów i potrzebuję pomocy. Przyjacielu, jedyne czego
Ci dzisiaj potrzeba, to błogosławieństwa i
namaszczenia Jezusa. Jak je uzyskać? – zapytasz. Masz je! Teraz tylko nie odrzucaj i nie

wyzbywaj się tego, co On Ci już dał. Uwierz!
Nie żyjesz nadaremno! Jak zatem pomagać
innym? Co robić? Pomyśl przez chwilę. W
jakiej dziedzinie, sytuacji, etapie życia, w
trudnym momencie Bóg Ci pomógł? Przypomnij sobie choćby jedną sytuację. To właśnie w takich trudnych dla innych ludzi
chwilach Ty będziesz niósł im nadzieję z
mocą swojego doświadczenia, świadcząc o
Bogu, umacniając dusze i dając im Jego światło. Pytanie jest tylko czy chcesz? Pytam, bo
wielu chce, ale im się nie chce. Nie widzą
głębszego sensu. Koncentrując się tylko na
swoim cierpieniu i swoim życiu, stają się nieużyteczni dla innych, a przez to właśnie wyzbywają się czerpania z błogosławieństwa
dla siebie, o czym sami nie wiedzą. Tkwią w
labiryncie – zamkniętym kole, nie umiejąc z
niego wyjść. Kto chce to zrozumie. Tak na
chłopski rozum: Bądź błogosławieństwem
dla ludzi a będziesz błogosławiony (radosny). Im więcej zrobisz dla bliźnich, tym więcej radości uzyskasz dla siebie. Im więcej oddasz tym więcej dostaniesz. Rozwiązanie
jest proste: idź i działaj. Amen. A. Łodziewski

MYŚL NA TYDZIEŃ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Jutro rozpoczynamy październik – miesiąc Różańca Świętego. W naszym kościele parafialnym w
tym miesiącu nabożeństwa różańcowe codziennie
o godz. 7:30 i 17:30, w niedzielę o 17:30, dla dzieci
w poniedziałek, środę, piątek o godz. 16:30.

2. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
•
I czwartek miesiąca - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania o
godz. 17.00; Msza Święta za kapłanów i o powołania kapłańskie o godz. 18:00;
•
I piątek miesiąca - spowiedź od godz.
7:00 i od godz. 16:00. Msza Święta dla dzieci o
godz. 17:00. Nabożeństwo pierwszopiątkowe o
godz. 7.30 i 18.30;
•
I sobota miesiąca – różaniec wynagradzający NSM o godz. 7:30, Msza Święta wynagradzająca o godz. 8:00, a po niej pierwszosobotnie
rozważanie. Tego dnia kapłani odwiedzą swoich
chorych z posługą sakramentalną. Ks. Proboszcz
swoich chorych odwiedzi wyjątkowo w sobotę
(13 X).

3. Msze święte w tym tygodniu:
•
w poniedziałek (1 X) o godz. 18.00 – w
intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas
•
w piątek (5 X) o godz. 19.00 – o wiarę,
nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia

4. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w ponie-

działek (1 X) na godz. 18.30 do sali parafialnej. Temat spotkania: „Czy wiara daje szczęście? Czyli o
tym jak chrześcijaństwo zmienia spojrzenie na
świat”. Katechezę poprowadzi ks. Andrzej.

5. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:
•
Stowarzyszenia Centrum Ochotników
Cierpienia w poniedziałek (1 X) o godz. 13.00 w
sali parafialnej spotkanie;
•
Dla grupy uwielbienia Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek (1 X) o
godz. 20.00 w kaplicy MBF;
•
Dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej w środę (3 X) w sali parafialnej: dla grupy I o godz. 16.00; dla grupy II o
godz. 17.00;
•
Lectio Divina św. Józefa: dla grupy starszej w środę (3 X) o godz. 19.30 w sali parafialnej,
dla studentów i młodzieży pracującej w czwartek
(4 X) o godz. 19.30 w salce młodzieżowej;
•
Studentów i młodzieży pracującej w
piątek (5 X) o 21.00 w salce młodzieżowej;
•
Ministrantów w sobotę (6 X) o godz.
13.00 w zakrystii;

•
Dla uczestników tegorocznej pielgrzymki do Grecji w sobotę (6 X) o 18.00 w
sali parafialnej.
Na spotkania wszystkich grup parafialnych
zapraszamy nowych członków. Małżeństwa,
które chciałyby dołączyć do wspólnoty Domowego Kościoła prosimy o kontakt z ks. Andrzejem.
6. W kalendarzu liturgicznym wspominamy:
• w poniedziałek (1 X) – św. Teresy od
Dzieciątka Jezus;
• we wtorek (2 X) – Świętych Aniołów
Stróżów;
• w czwartek (4 X) - św. Franciszka z
Asyżu;
• w piątek (5 X) – św. Faustynę Kowalską.
7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową do Sokółki (miejsca cudu Eucharystycznego z 2008 r.) oraz Gietrzwałdu (miejsca objawień Matki Bożej). Cena: 210 zł. Zapewniamy
przejazd autokarem, nocleg w Sokółce, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Wyjazd w piątek, 19 X w
godzinach popołudniowych. Powrót w sobotę
wieczorem, 20 X. Więcej informacji i zapisy w zakrystii i u ks. Andrzeja.
8. Są jeszcze wolne miejsca na na narodową
pielgrzymkę samolotową do Włoch w 50. rocznicę
śmierci i 100. rocznicę otrzymania stygmatów św.
o. Pio w dniach od 8 X do 15 X 2018 r. W programie: Neapol, Monte Cassino, Rzym, Monte Sant
Angelo, San Giovanni Rotondo, Asyż, Piza. Cena:
3 400 zł. Zapisy w zakrystii.
9. Do jutra (1 X) do zakrystii lub biura parafialnego można przynosić prace na konkurs fotograficzny.
10. Po Mszy świętej Parafialny Zespół Caritas będzie zbierał ofiary do puszek na dofinansowanie
obiadów szkolnych dla dzieci z naszej parafii.
Bóg zapłać za Waszą ofiarność.
11. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny,
Niedziela, biuletyn parafialny Ave Maria, dwumiesięcznika biblijnego Galilea.
12. Naszych drogich zmarłych polećmy Bożemu
Miłosierdziu: Ks. Jerzego, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła, śp.: Stanisława Krzoska
(l. 75) z ul. Pomorskiej, Helenę Guldę (l. 79) z ul.
Pomorskiej, których pożegnaliśmy w minionym
tygodniu oraz zmarłych z naszych rodzin: wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.
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INTENCJE MSZALNE
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PONIEDZIAŁEK, 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
† Jadwiga Skwarek w 3. rocznicę śmierci, Edward, babcie i dziadkowie
Dziękczynna z prośbą o uzdrowienie i opiekę św. Teresy od Dzieciątka Jezus
W intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas
† Edward oraz rodzice: Weronika, Stanisław, Anna i Krystyna
WTOREK, 2 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW
† Rodzice, rodzeństwo z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz Marcin Nowopolski
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Marii i Witolda Pawluć
† Stefania Utrata w 22. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Utrata i Tęcza
O ulgę w cierpieniu dla Wiktorii
ŚRODA, 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
O łaskę zdrowia dla Pawła
† Bożenna Mocewicz w miesiąc po śmierci
† Wanda w 14. rocznicę śmierci, Józef, Felicja i Barbara
† Marianna w 20. rocznicę śmierci oraz Bolesław
CZWARTEK, 4 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
I CZWARTEK MIESIĄCA - ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
† Stanisław Zając w 24. rocznicę śmierci
† Marianna w 16. rocznicę śmierci
1) O powołania kapłańskie
2) Dziękczynna z prośbą o B. bł., opiekę MBF i zdrowie dla Teresy z okazji 70. rocznicy urodzin
† Joanna Bielecka
PIĄTEK, 5 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
I PIĄTEK MIESIĄCA - ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dal Edyty i Sebastiana z
okazji 22 rocznicy sakramentu małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie spotykają Je w
Najświętszym Sakramencie
† Krzysztof w 4. rocznicę śmierci oraz jego brat i rodzice
† Tomasz oraz rodzice: Maria i Wacław
1) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia
2) † Genowefa Przybylska w 1. rocznicę śmierci
SOBOTA, 6 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
I SOBOTA MIESIĄCA
O Ducha Bożego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie
Msza święta wynagradzająca
1) † Jan Tracz w 12. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Heleny Platt z
okazji 90 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
† Grażyna Berbeć w 3. rocznicę śmierci
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Za parafię
Żywy Różaniec
† Rodzice: Franciszka (k) i Klemens oraz dziadkowie z obojga stron
† Leszek Roter
† Artur, Adam, rodzice z obojga stron
† Feliks w 10. rocznicę śmierci, Marek, rodzice i dziadkowie z obojga stron
† Jadwiga i Edmund Koźmińscy
† Kunegunda, Jan w 13. rocznicę śmierci

5

