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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

Rdz 2, 18-24; Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6; Hbr 2, 9-11; Mk 10, 2-16 

      Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc 
Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno 
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał 
ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" Oni rze-
kli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwo-
dowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: 
"Przez wzgląd na zatwardziałość serc wa-
szych napisał wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są 
dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg 
złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". W  

domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Po-
wiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze 
inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I je-
śli żona opuści swego męża, a wyjdzie za in-
nego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu 
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie 
szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, 
oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; 
do takich bowiem należy królestwo Boże. Za-
prawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie kró-
lestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i 
błogosławił je.                        Mk 10, 2-16 

KOMENTARZ 
       Widzimy w dzisiejszej scenie Faryzeu-
szy, którzy jak zwykle zadają Panu Jezu-
sowi podstępne pytanie, którego celem jest 
wystawienie Go na próbę. Jezus sprytnie 
wychodzi poza myślenie faryzeuszów i na-
wiązuje do początku stworzenia, aby odsło-
nić pierwotny zamysł Boga co do relacji ko-
bieta-mężczyzna, pokazując, że Bóg pra-
gnie nierozerwalnej więzi między nimi. 
Chrystus nie mówi o małżeństwie jak o ja-
kimś kontrakcie, gdzie w grę wchodzą wza-
jemne zobowiązania, prawa czy mniej lub 
bardziej słuszne racje. Jezusowi chodzi o 
godność osoby i powagę miłości. Nie waha 
się nazwać cudzołóstwem zerwania więzi i 
paktu, który nie jest tylko kontraktem, lecz 
powinien odzwierciedlać schemat przymi- 

erza Boga z Jego ludem, stanowiąc trwałą 
wspólnotę, niezależnie od różnych trudno-
ści. Panu Jezusowi nie chodzi o to, by mał-
żeństwo przeżywać jako sznur na szyi, po-
zbawione treści i radości. Jezus wymaga 
zaangażowania, które w więzi z Bogiem 
znajduje światło i energię do przezwycięża-
nia sił odśrodkowych, zespolenia pęknięć i 
pielęgnowania daru, który stanowi wy-
zwanie dla tego co tymczasowe. Chodzi 
Mu o twórczą wierność wypływającą z mi-
łości a nie z prawa. Wierność ma wnosić 
nowe wartości a nie tylko puste gesty. 
Kiedy dystans jest zbyt wielki, gdy między 
dwoma osobami nie ma już nic wspólnego, 
Bóg znosi dystans, opuszcza niebiosa i roz-
bija swój namiot pośród nich. Ks. Wojciech 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
        Pewien młodzieniec zapytał mistrza: Co mam czynić, aby zbawić świat? Mędrzec odpowiedział: 
Wszystko co jest potrzebne, aby jutro rano wstało słońce. A więc na co mogą się przydać moje mo-
dlitwy, dobre uczynki, całe moje zaangażowanie w szerzeniu wiary oraz w niesieniu pomocy in-
nym? – zapytał zaniepokojony młodzieniec. Mędrzec spojrzał na Niego ze spokojem i rzekł: To 
wszystko przyda Ci się, abyś zauważył kiedy wstanie słońce. Słońcem jest Chrystus zmartwychwstały. 
Lecz my wolimy spać. Czy naprawdę nie ma innego sposobu, by osiągnąć oświecenie? Cóż – odparł na wesoło 
mistrz – Mógłbyś naśladować staruszkę, która popycha wagon, aby pociąg mógł jechać.                 B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA 
    Bez nasienia Słowa Bożego nie ma owocu, 
no bo z czego miałby wyrosnąć? Bez owocu 
z kolei nie powstaną kolejne nasiona, a bez 
tego nie będzie plonów trzydziestokrotnych, 
sześćdziesięciokrotnych czy też stukrot-
nych, o których mówi Jezus. Żeby owoc ob-
rodził kolejne owoce, musi nie tylko dojrzeć, 
ale i spaść na ziemię, zgnić (stanowiąc pod-
łoże dla wzrostu kolejnych nasion), a wtedy 
z ziemi wyrośnie nowe piękne drzewo. Przy 
stworzeniu świata Bóg powiedział, że każdy 
wyda owoce wedle ziarna – słowa Bożego – 
jakie przyjmie jego dusza. Jezus powiedział, 
że drzewo, które wydaje złe owoce, ma złe 
ziarno w sobie, czyli nie ma Jego Słowa w 
duszy i będzie wycięte: „Nie może dobre 
drzewo wydać złych owoców, ani złe 
drzewo wydać dobrych owoców. Każde 
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 
zostaje wycięte i w ogień wrzucone. 
Wszystko co dobre w nas, to jest sam Bóg. 
On jest także Słowem. Może Przyjacielu by-
łeś chorym drzewem, być może nie owoco-
wałeś długo, teraz jednak gdy poznajesz Jez- 

usa i Jego słowa, musisz odrzucić mole, kor-
niki (żądze, grzechy) i dążyć do świętości, 
aby Twoje owoce nie były karłowate, ale do-
rodne i liczne. Warto czerpać owoce i karmić 
się tymi z dobrych drzew. Biblijna Ewa ze-
rwała owoc z drzewa, z którego nie wolno 
było zrywać i to się źle skończyło. Jak cu-
downym miejscem jest las albo sad, aby roz-
myślać o tych prawdach! Do tego Cię dzisiaj 
zachęcam. Jak rozpoznać jakim jesteś drze-
wem? Po owocach. Jakie mogą być zatem złe 
owoce? To są te, które rodzą się z ciała: „nie-
rząd, nieczystość, wyuzdanie bałwochwal-
stwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, 
gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, 
rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym 
podobne”. Jeżeli widzisz też takie owoce w 
sobie, to siej w duszy dobre ziarno a to się 
zmieni. Czy taki człowiek – wydający złe 
owoce może być radosny? NIE! Jakim jest 
zatem człowiek radosny? Taki, który ma w 
sobie miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność  
opanowanie.                            A. Łodziewski 

                               MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W najbliższą sobotę (13 X) przypada 101. 

rocznica ostatniego objawienia Matki 
Bożej w Fatimie, a zarazem nasz para-
fialny odpust. W związku z tym zapra-
szamy na: 

2. Czuwanie modlitewne przygotowujące 
do przeżywania odpustu parafialnego w 
piątek (12 X) na godz. 19.00 do kaplicy 
MBF. W programie: Msza święta z kaza-
niem oraz Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Czuwanie odbędzie się pod 
hasłem – Maryja napełniona Duchem 
Świętym; 

3. Całodzienną Adorację Najświętszego 
Sakramentu w sobotę (13 X) od 8.30 do 
17.30; 

4. Rozważania Maryjne w wykonaniu 
chóru Camerata Santa Cecilia pod dyrek-
cją p. Tatiany Adamkowicz z Kolbud w 
sobotę (13 X) na godz. 17.30. 

5. Mszę świętą odpustową z procesją ma-
ryjną pod przewodnictwem J.E. ks. bpa 
Zbigniewa Zielińskiego w sobotę (13 X) 
na godz. 18.00. 

6. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc 
Różańca Świętego. W naszym kościele 
parafialnym w tym miesiącu nabożeń-
stwa różańcowe codziennie o godz. 7:30 i 
17:30, w niedzielę o 17:30, dla dzieci w 
poniedziałek, środę, piątek o godz. 16:30. 

7. Msze święte w tym tygodniu: 

• w czwartek (11 X) o godz. 18.00 
– zbiorowa za zmarłych. Intencje można 
składać w biurze parafialnym i w zakry-
stii; 

• w sobotę (13 X) o godz. 10.00 – 
dla chorych i ich rodzin. Po Mszy świę-
tej spotkanie w sali parafialnej. 

8. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc 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, wy-

żywienie oraz ubezpieczenie. 

9. Wyjazd w piątek, 19 X w godzinach popo-

łudniowych. Powrót w sobotę wieczo-

rem, 20 X. Więcej informacji i zapisy w 

zakrystii i u ks. Andrzeja. 

10. Serdecznie zapraszamy każdego 

ósmego dnia miesiąca o godz. 19.30 do 

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w 

Gdańsku Matemblewie na Adorację Naj-

świętszego Sakramentu z modlitwą za mał-

żeństwa starające się o potomstwo. 

11. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na 

tacę, które zostaną przeznaczone na budowę 

kościołów naszej Archidiecezji wznoszo-

nych jako wotum za pontyfikat św. Jana 

Pawła II. 

12. Ofiary złożone na tacę w przyszłą nie-

dzielę (14 X) będą przeznaczone na cele in-

westycyjne. W przyszłą niedzielę (14 X) bę-

dziemy zbierali ofiary do puszek na Funda-

cję Dzieło Nowego Tysiąclecia, która 

wspiera zdolną młodzież z uboższych ro-

dzin. 

13. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Nie-

dzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave 

Maria, dwumiesięcznik biblijny Galilea. 

14. Jest już dostępny najnowszy numer 

miesięcznika u Pani Fatimskiej. W paź-

dziernikowym numerze znajdują się arty-

kuły dotyczące Eucharystii oraz Hymnu o 

miłości, kolejny opis sanktuarium fatim-

skiego w Polsce, opis życia bł. Jana Bey-

zyma oraz wiele innych ciekawych artyku-

łów.  

15. Naszych drogich zmarłych polećmy Bo-

żemu Miłosierdziu: Ks. Jerzego, budowni-

czych i dobrodziejów naszego kościoła, śp. 

Wacława Stosika (l. 94) z ul. Leszka Białego, 

którego pożegnaliśmy w minionym tygo-

dniu oraz zmarłych z naszych rodzin. 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 8 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 

7.00 † Stanisław Zalewski w 8. rocznicę śmierci 

8.00 † Antonina (k) Łacko w miesiąc po śmierci 

18.00 † Brygida Kozłowska 

19.00 † Anna w 4. rocznicę śmierci 

WTOREK, 9 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

7.00 
O rozwiązanie trudnej sytuacji rodzinnej, o pracę, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla 
Joanny  

8.00 † Wanda Hudziak w miesiąc po śmierci 

18.00 † Komandor pilot Stanisław Chrzanowski w 40. rocznicę śmierci 

19.00 † Wacława (k) Gałęziewska  

ŚRODA, 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

7.00 
1) † Ewa i Janina 
2) O łaskę zdrowia i udanej operacji dla Bernadety oraz o dary Ducha Świętego i dobrą rękę dla lekarzy 
operujących i personelu medycznego 

8.00 † Marylka Kuchta 

18.00 † Anna Niewiadomska  

19.00 
Dziękczynna za 77 lat życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Ireny oraz o potrzebne łaski dla 
Stanisława  

CZWARTEK, 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 
7.00 † Wiktoria Ochylska  

8.00 † Maciej w 8. rocznicę śmierci oraz Franciszek 

18.00 † Msza święta zbiorowa za zmarłych 

19.00 
1) † Halina 
2) † Regina Leyk w 7. rocznicę śmierci 

PIĄTEK, 12 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

7.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i łaski dla Elżbiety i 
Ryszarda z okazji 50. rocznicy ślubu 

8.00 
Do Opatrzności Bożej przez Niepokalane Serce Maryi z prośbą o dobre owoce jubileuszowego aktu 
przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla  

18.00 
1) † Leon, Marianna (k) oraz zmarli z rodziny 
2) † Dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji modlących się za nie  

19.00 
1) † Zbigniew Stemplewski, Anna, Stefan, Agnieszka, Jacek oraz zmarli z rodziny Bojakowskich 
2) † Zygmunt w 4 miesiące po śmierci  

SOBOTA, 13 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 
DZIEŃ FATIMSKI – ODPUST PARAFIALNY 

7.00  

8.00 
Dziękczynna za przeżyte 87 lat z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i szczęśliwe przejście do 
Pana dla Teresy 

18.00 

1) † Alfons, Bolesława (k), dziadkowie, chrzestni oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
2) † Czesława (k) w 10. rocznicę śmierci, Honorata, Stanisław, Józef, Janusz oraz Barbara 
3) † Henryk Suchecki w 1. rocznicę śmierci 
4) † Ryszard w 2. rocznicę śmierci 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
14 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

6.30 † Jadwiga, Marianna, Tadeusz i Krzysztof 

8.00 † Olga i Michał Zwolińscy oraz Stanisław Romańczyk 

9.30 
1) † Jadwiga i Edward Skwarek 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego dla Mai z okazji 15. 
Rocznicy urodzin 

11.00 † Rodzice: Jadwiga, Józef Lewandowscy, siostra Jadwiga Bieszke 

12.30 
1) † Za parafię 
2) † Łucja, Antoni, Stefan, Feliks 

14.00 † Antoni Drążkiewicz w 2. rocznicę śmierci, jego bliscy oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Jan, Adela Blaut 

19.30 † Roman Kuzera w 1. rocznicę śmierci 
 


