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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17; Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30 

      Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pe-
wien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 
zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu 
rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie 
jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: 
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zezna-
waj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i 
matkę". On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, 
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodo-
ści". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i 
rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 
Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i od-
szedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich 
uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki,  

wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili 
się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: 
"Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego 
tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bo-
gatemu wejść do królestwa Bożego". A oni tym bar-
dziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc 
może być zbawiony?" Jezus popatrzył na nich i 
rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u 
Boga wszystko jest możliwe". Wtedy Piotr zaczął 
mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i 
poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Za-
prawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu 
Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał sto-
kroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, 
sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a 
życia wiecznego w czasie przyszłym". Mk 10, 17-30 

KOMENTARZ 
Dzisiejsza ewangelia ukazuje scenę spotkania 

młodego człowieka z Nauczycielem Chrystu-
sem. Widzimy oczami wyobraźni jak ów 
młodzieniec rzuca się na kolana i żarliwym 
głosem wypowiada  swoje pragnienie wejścia 
do Królestwa Bożego, nazywając Jezusa Do-
brym. Zaskakująca jest kolejność gestów i 
wypowiadanych słów. Ów młodzieniec zna-
jąc przecież kodeks obowiązujących przyka-
zań. Najpierw klęka, później mówi do Jezusa: 
Ty jesteś dobry, potem chwali się przed Jezu-
sem mówiąc: Nauczycielu ja tych wszystkich 
przykazań przestrzegałem zawsze od mojej 
młodości. I w końcu spotyka się z szokującą 
kontrą ze strony Jezusa. Idź pozbądź się tego 

wszystkiego co masz, sprzedaj, rozdaj a 

wtedy staniesz się milionerem w niebie. I 
jaka jest reakcja młodzieńca? Ponura, 
smutna, nie takiej odpowiedzi się spodzie-
wał i dla tego odchodzi przygnębiony. Dla-
czego? Bo jest bardzo definitywnie zacumo-
wany w tym świecie. Młodzieniec z dzisiej-
szej ewangelii miał wielkie zasoby bogactw, 
ale nie miał w swoim sercu Boga. On chciał 
na swoich warunkach wejść do Królestwa 
Bożego, pragnął, aby wiara była tylko dopi-
skiem do jego życia, dlatego  nie był w stanie 
przyjąć woli Bożej, ani nawet zaproszenia Je-
zusa. A czy my jesteśmy gotowi otworzyć się 
na nie?                                           Ks. Wojciech 
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CAŁĄ PARĄ 
        Pewien biznesmen, nieustannie czymś zajęty, donośnym głosem przywołał tak-
sówkę, wskoczył do niej i z wściekłością powiedział: - Szybko! Niech pan jedzie pełną 
parą! Taksówkarz ruszył, aż zapiszczały opony, i jak najszybciej pognał przed siebie. 
Po krótkiej chwili pasażerowi wydało się to dziwne. Pochylił się w stronę kierowcy i 
zapytał: Czy powiedziałem panu, dokąd mamy jechać? Kierowca odpowiedział mu 
ze spokojem: nie, ale gnam tam najszybciej jak tylko umiem! Można również żyć „na 
oślep”                                                                                                                          B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA 
    Dzielisz się wiarą, przyjacielu? To posłu-
chaj proszę – coś ci tylko przypomnę. Jeżeli 
siejesz ziarno, to pamiętaj, że ziarno potrze-
buje czasu do wzrostu – bądź więc cierpliwy 
i wytrwały. Pomimo braku spodziewanych 
owoców już teraz, zaraz, jutro czy za ty-
dzień, pomimo przeszkód – siej i nie usta-
waj: Kto baczy na wiatr, nie będzie siał, a kto 
na chmury patrzy, nie będzie zbierał. Jak nie 
wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, 
co są w łonie brzemiennej, tak też nie możesz 
poznać działania Boga, który sprawia 
wszystko. Rano siej swoje ziarno i do wie-
czora nie pozwól spocząć swej ręce, bo nie 
wiesz, czy wzejdzie jedno czy drugie, czy też 
są jednakowo dobre”. Doświadczysz też 
walki, ale nie przejmuj się, On będzie z Tobą, 
Przyjacielu, i ją wygrasz – bądź tylko wy-
trwały: „I z powodu mojego imienia będzie-
cie w nienawiści u wszystkich, ale włos z 
głowy wam nie spadnie”. Dzisiaj tak mówi 
do Ciebie ta łajza rogata: odpuść sobie, nic ci 
to nie da, tylko sobie problemów narobisz, 
po co ci to. Zacznij normalnie żyć tak jak inni 

Wiara nie jest po to, żeby się uzewnętrzniać, 
pokazywać ją. Miej ją w sercu, nie głoś jej. 
Nie wiesz jacy są ludzie? Zniszczą Cię. Kim 
Ty jesteś, żebyś mówił o Bogu? Zacznij my-
śleć o sobie. Czy chce Ci się tam jechać? Za-
cznij żyć jak normalny człowiek. Czas Ci 
ucieka. Wszyscy się od Ciebie odwrócą. Tak 
nie można. Możesz sobie wierzyć, ale nie 
tak! Kto tak robi? Zastanów się, jesteś nikim. 
Nawiedzony jesteś? To musi być jakaś cho-
roba psychiczna, przestań, wszyscy się z 
Ciebie śmieją itp. A Bóg, Przyjacielu mówi 
do Ciebie: „W czynieniu dobra nie usta-
wajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy 
zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 
A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze 
wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom 
w wierze”. Zatem do dzieła bracie, i nie pytaj 
co z tego będziesz mieć, rób to z miłości, a 
nagroda będzie wielka. Działaj nawet jak nie 
zawsze się uda, jak upadniesz, to wstawaj i 
działaj aż w końcu kiedyś usłyszysz: Dobrze 
sługo wierny, byłeś wierny i dobry. Wejdź 
do radości Twego Pana.         A. Łodziewski 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W naszej wspólnocie witamy ks. 

diakona Łukasza Chamiera Cie-
mińskiego, który został skiero-
wany do naszej parafii na praktykę 
duszpasterską przygotowującą do 
święceń kapłańskich. 

2. Zapraszamy na Różaniec do na-
szego kościoła. W październiku na-
bożeństwa różańcowe codziennie o 
godz. 7:30 i 17:30, w niedzielę o 
17:30, dla dzieci w poniedziałek, 
środę, piątek o godz. 16:30. 

3. W sobotę (20 X) na godz. 19:00 za-
praszamy na Mszę świętą z modli-
twą o uzdrowienie na duszy i na 
ciele przygotowaną przez wspól-
notę Matana Tha i Odnowę w Du-
chu Świętym. 

4. Zapraszamy na spotkanie Klubu 
Seniora w sobotę (20 X) na godz. 
16.30 do sali parafialnej. 

5. W najbliższym tygodniu w liturgii 
obchodzimy wspomnienia: 

• w poniedziałek (15 X) św. 
Teresy od Jezusa; 

• we wtorek (16 X) św. Ja-
dwigi Śląskiej; 

• w środę (17 X) św. Ignacego 
Antiocheńskiego; 

• w czwartek (18 X) święto 
św. Łukasza Ewangelisty, jest to 
także dzień modlitw za pracowni-
ków służby zdrowia; 

• w piątek (19 X) bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki; 

• w sobotę (20 X) św. Jana 
Kantego. 

 

6. Klub Seniora organizuje piel-
grzymkę do Niepokalanowa. W 

programie Msza święta oraz zwie-

dzanie Sanktuarium Najświętszej 

Maryi Panny Niepokalanej i św. 

Maksymiliana Kolbego. Wyjazd 17 

XI w godzinach porannych, powrót 

w godzinach wieczornych. Koszt 

pielgrzymki: 90 zł. Szczegóły i za-

pisy w zakrystii i u ks. Wojciecha 

7. Zapraszamy do obejrzenia wy-

stawy pokonkursowej Piękno stwo-

rzenia. 

8. Dziękujemy za ofiary złożone 

dzisiaj na tacę, które zostaną prze-

znaczone na cele inwestycyjne.  

9. Można już zamawiać intencje 

mszalne na rok 2019. 

10. Po Mszy świętej do nabycia: 

Gość Niedzielny, Niedziela, biule-

tyn parafialny Ave Maria, dwumie-

sięcznik biblijny Galilea. 

Jest jeszcze dostępny październi-

kowy numer naszego miesięcznika 

u Pani Fatimskiej, w którym znaj-

dziemy wiele ciekawych artyku-

łów. Cena czasopisma to minimum 

2zł. Serdecznie zachęcamy do lek-

tury. 

11. Naszych drogich zmarłych po-

lećmy Bożemu Miłosierdziu: Ks. Je-

rzego, budowniczych i dobrodzie-

jów naszego kościoła oraz zmarłych 

z naszych rodzin: wieczny odpoczy-

nek racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 
ŚW. TERESY OD JEZUSA 

7.00 † Mama Helena, dziadkowie z obojga stron oraz Aleksander 

8.00 
1) †  Jadwiga Kreft (z okazji imienin) 
2) † Helena, Aleksander oraz zmarli z rodziny Hrynickich 

18.00 
1) † Waleska i Emeryh Otomańscy  
2) † Rodzice: Monika i Mieczysław oraz mąż Jerzy  

19.00 † Teresa, Kacper Szbuńko 

WTOREK, 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 

7.00 † Stanisława Gumińska w miesiąc po śmierci 

8.00 † Józef Borowski w 5. rocznicę śmierci 

18.00 † Rodzice: Gertruda, Jan oraz Kazimierz i Tadeusz  

19.00 † Babcia Genowefa Omylak  
ŚRODA, 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO 
7.00 O zdrowie i zgodę w rodzice oraz o pracę dla Anny 

8.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, dar wiary i opiekę MBF z okazji 
urodzin Aleksandry i Agnieszki  

18.00 † Janina, Stanisław, Maciej w 10. rocznicę śmierci Nowak 

19.00 † Katarzyna i rodzice oraz dziadkowie z obojga stron 
CZWARTEK, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA APOSTOŁA I EWANGELISTY  

7.00 
Dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Elżbiety i Jana Piontek z 
okazji 50. rocznicy ślubu  

8.00 
Dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Łucji i Alfreda Skowronek 
z okazji 50. rocznicy ślubu 

18.00 
1) † Maciej Sołowiej w 6. rocznicę śmierci 
2) † Dusze w czyśćcu cierpiące oraz osoby modlące się za nie 

19.00 † Zdzisław w 7. rocznicę śmierci, Wacław oraz rodzice z obojga stron 

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI  

7.00 † Joanna i Brunon (przeżywali 87 rocznicę ślubu)  

8.00 † Czesław Czubaj w 30. rocznicę śmierci, jego córka Bożena oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

18.00 † Bogusław w 8. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron 

19.00 † Henryk praz rodzice z obojga stron 

SOBOTA, 20 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 
ŚW. JANA KANTEGO 

7.00 † Irena  

8.00 † Eugeniusz Dłużewski w miesiąc po śmierci 

18.00 † Janusz Wojewódzki w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 † Waldemar, Helena, Ewa oraz Jan 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

6.30 † Jan, Gertruda, Bracia 

8.00 † Marianna (k), Anna, Kazimierz, Tadeusz i rodzice z obojga stron 

9.30 † Jarosław Polak w 16. rocznicę śmierci, Wiktoria, Wacław, Stefan, Jan oraz zmarli z rodziny  

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 
Adriana z okazji 7. Rocznicy urodzin  

12.30 Za parafię 

14.00 † Bogdan Korczewski oraz rodzice z obojga stron  

18.00 † Edmund w 22. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.30 † Zygmunt w 4. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
 


