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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Iz 53, 10-11; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22; Hbr 4, 14-16; Mk 10, 35-45 

      Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli 
do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, 
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". 
On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam 
uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w 
Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a 
drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: 
"Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kie-
lich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, 
którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowie-
dzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do 
nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie 
pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, 
wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak  

należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub 
lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zo-
stało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesię-
ciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i 
Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do 
nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców 
narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im od-
czuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. 
Lecz kto by między wami chciał się stać wiel-
kim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech będzie nie-
wolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i 
dać swoje życie jako okup za wielu". Mk 10, 35-45 

KOMENTARZ 
      Jezus mówi dziś do nas: chcesz być wielki 
to stań się sługą. Chcesz być pierwszym, to 
bądź niewolnikiem. Człowiek, gdy słyszy ta-
kie słowa, to aż się wzdryga przed takimi 

możliwościami, żeby się aż tak uniżyć. Jezus 
odwraca nasze cele ludzkie, tą hierarchię 
wartości, jakie rządzą naszymi sercami, bo 
nikt przecież nie chce być sługą, a tym bar-
dziej niewolnikiem i to jeszcze wszystkich. 
Każdy chce być pierwszy, wielki, ponieważ 
w naszym sercu jest pycha, żądza, duma, wy-
niosłość. Grzech pychy jest w nas tak potęż-
nie pogłębiony, wykopany, że aby coś z nim 
zrobić trzeba ogromnego starania jakby życia 

w poprzek sobie. My jesteśmy czasem zde-
formowani przez chęć rządzenia, panowania, 
dominacji, a zdarza się nawet, że im bardziej 
przyświecają nam religijne motywacje tym  

bardziej ukrywamy tę żądzę władzy czy pa-
nowania.  Wypowiedź Jezusa z dzisiejszej 
ewangelii jest dowodem przenikliwej znajo-
mości ludzkiego serca i sytuacji człowieka, 

który czasem nie zdaje sobie sprawy, że jego 
serce jest wyniosłe i może prowadzić do 
upadku.  Przepaść między nami a Bogiem 
pozostaje nie do pokonania i żaden człowiek 
nie mógł tego pokonać, dopóki sam Bóg w 
swoim Synu nie stawił się na pokonanie tej 
przeszkody. Jego niesprawiedliwa śmierć i 
krzyż stały się niczym most łączący Boże 
Królestwo z ludźmi, pozostającymi na kra-
wędzi przepaści, którą sami sobie wykopali. 

W ten sposób nie tylko Jego życie, lecz rów-
nież śmierć jest służbą na rzecz człowieka. 
Wielkość polega na ofiarowaniu siebie jako 
daru. A dar nie zna granic.        Ks. Wojciech 
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PYCHA 
        Pyszałek myśli, że wszystko, co robi, jest dobrze wykonane. Chce panować nad wszystkimi, którzy 
mają z nim do czynienia, zawsze ma rację. Sądzi, że jego uczucia są zawsze lepsze niż uczucia innych. 
Pyszałek zawsze uważa, że sobą pogardza, po to, by go chwalono. Drzwiami, przez które wchodzi pycha 
w największym rozkwicie są drzwi bogactwa. Jeśli okażecie choćby odrobinę niezadowolenia człowie-
kowi rozkochanemu w samym sobie, zaczerwieni się, rozzłości, oskarży was o niewiedzę lub o niespra-
wiedliwość. Gdy zwraca się uwagę na nasze cnoty, raduje to nas. Gdy zauważa się nasze wady, zasmuca. 
Gdy tylko coś im się powie, niepokoi ich to i martwi. A przede wszystkim nie należy obstawać przy tym, 
by mieć ostatnie słowo. Ile kłamstw dla uniknięcia drobnego ukorzenia się!               Św. Proboszcz z Ars 

BOŻA APTECZKA 
    Dzielisz Nasza ludzka słabość z łatwością 
znajduje zadowolenie w pysze, gdyż schle-
bia ona naszemu ego, pozwala nam zaist-
nieć, nabrać wartości we własnych oczach. 
Jesteśmy w tych sprawach szczególnie wraż-
liwi, gdyż dotykają one sensu naszego ist-
nienia: zostaliśmy stworzenie, by uczynić 
nasze życie szczęśliwym i owocnym. Wi-
dzimy, że jesteśmy powołani, by się rozwi-
jać, i w dużej mierze zależy to od nas sa-
mych. Wszystko to przeczuwamy i zabie-
gamy o to! Intuicja ta jest dobra i pochodzi 
od Boga, to co jest złe, to bodziec pychy.  
    Jak działa pycha? Nakłania nas do wyklu-
czenia Boga z naszego życia i naszych decy-
zji, byśmy się stali jedynymi jego bohate-
rami: chcę osiągnąć szczęście w życiu sam, 
nie potrzebuje Boga!, Bóg jest dla słabych! 
Pycha może też nas dosięgnąć w subtelniej-
szy sposób: przywodzi nas do tego, że odda-
jemy się hojnie dziełom Boga, lecz robiąc 
wszystko sami. Pokusa ta jest par excellance 
pokusą uczniów Chrystusa, szczególnie zaś 
zakonników i zakonnic. Polega na szczo- 

drym poświęcaniu się dziełom miłosierdzia, 
tak, że nie wystarcza już czasu na modlitwę. 
W takim przypadku kończy się na „dziełach 
dla Boga”, a nie dziełach Boga. Oddala nas 
to od bogactwa, które Bóg chce ofiarować 
naszemu życiu. Pan nie wymaga od nas, by-
śmy Go dublowali, to znaczy działali za-
miast Niego, lecz zachęca do współpracy z 
sobą. Tylko pokora pozwala zostawić Bogu 
Jego pierwsze miejsce, a w zamian daje nam 
radość z tego, że całkiem do Niego nale-
żymy. Aby obrać drogę pokory, trzeba bez 
reszty zawierzyć Bogu. Zawierzenie za-
kłada, że czujemy, iż jesteśmy prawdziwie 
kochani i że nie ma żadnego powodu do 
obaw. Wydaje się nam czasem, że ustalenie, 
gdzie zagnieździła się nasza pycha, jest bar-
dzo trudne. Nie zawsze wiemy, co jest py-
chą, a co wolą, by iść naprzód. Te dwie 
sprawy mieszają się ze sobą. Jest jednak do-
bry sposób na wytropienie pychy: zaobser-
wowanie w jaki sposób reagujemy na poni-
żenie, niepowodzenie lub porażkę.  
                                      Marie-Anne Le Roux 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. 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. 

2. Pragniemy poinformować, iż od ju-
tra, każdego 22. dnia miesiąca (od 
października do maja) będą odby-
wały się w naszej parafii Msze 
święte z nabożeństwem do św. 
Rity. Jutro (22.10) zapraszamy na 
Mszę świętą na godz. 19:00, w cza-
sie której będziemy się szczególnie 
modlić o uzdrowienie z ciężkiej 
choroby. Podczas tej Mszy św. zo-
staną wprowadzone do naszej 
świątyni relikwie św. Rity, które na 
stałe zagoszczą w naszej parafii. Po 
nabożeństwie ucałowanie relikwii. 

3. Spotkania w tym tygodniu: 

• dla rodziców dzieci przygo-
towujących się do I Komunii 
Świętej w czwartek (25 X) na godz. 
19:30 w kaplicy MBF; 

• Semper Fidelis w piątek (26 
X) o godz. 18.30 w sali parafialnej; 

• wspólnoty Dzieci Maryi w so-
botę (27 X) o godz. 10:00 w sali 
parafialnej. 

4. 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 zapisy 
w zakrystii i u ks. Wojciecha 

5. W poniedziałek (22 X) w liturgii 
wspominamy św. Jana Pawła II 

6. Zbliża się listopad, miesiąc szcze-

gólnej pamięci w modlitwie za zmar-

łych. Wyrazem naszej miłości do tych, 

którzy już od nas odeszli, a także wy-

razem wiary w życie wieczne są trady-

cyjne wypominki. Kartki na wypo-

minki wyłożone są przy wejściu do 

kościoła. Prosimy o czytelne wypisy-

wanie imion, a zwłaszcza nazwisk 

zmarłych. Wypominki można składać 

w zakrystii i biurze parafialnym. 

7. Dziękujemy za ofiary złożone w ze-

szłym tygodniu na tacę inwestycyjną. 

Zebraliśmy 9 630 zł. 

W przyszłą niedzielę (28 X) na zakoń-
czenie tygodnia misyjnego będziemy 

zbierali ofiary do puszek na Papieskie 

dzieła Misyjne. 

8. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 

Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-

fialny Ave Maria, dwumiesięcznik bi-

blijny Galilea. 

9. Naszych drogich zmarłych polećmy 

Bożemu Miłosierdziu: Ks. Jerzego, 

budowniczych i dobrodziejów na-

szego kościoła, śp.: Otylię Krajewską 

(l. 87) z ul. Sztormowej, Sławomira 

Borkowskiego (l. 47) z ul. Sztormo-

wej, których pożegnaliśmy w minio-

nym tygodniu oraz zmarłych z na-

szych rodzin: wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 
ŚW. JANA PAWŁA II 

7.00 † Kunegunda, Jan, Janina, Franciszek, Mieczysław, Teresa, Jan, Feliks 

8.00 † Rodzice: Anna i Emilian 

18.00 † Stanisław w 32. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny  

19.00 † Zygmunt oraz rodzina z obojga stron 

WTOREK, 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  
7.00 † Stefania (k), Genowefa, Franciszek, Izydor 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Julii z okazji 
22. urodzin 

18.00 † Jan, Joanna, Teresa Gola, Genowefa Siwek 

19.00 † Aleksander, rodzice i dziadkowie z obojga stron 
ŚRODA, 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

7.00 
Dziękczynna z okazji 20. rocznicy ślubu Witolda i Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF dla nich i całej ich rodziny 

8.00 † Tadeusz Rączka w 3. rocznicę śmierci, Irena, Czesława (k), rodzice 

18.00 † Tadeusz Jabłonowski w 14. rocznicę śmierci 

19.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Pawła z okazji urodzin 
CZWARTEK, 25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

7.00 Dziękczynna z podziękowaniem za zdrowie i prośbą o dalszą opiekę dla Ewy  

8.00 † Katarzyna i Janina 

18.00 
1) † Ryszard Wyszomirski 
2) † Dusze w czyśćcu cierpiące oraz osoby modlące się za nie 

19.00 † Ryszard Żywicki w 1. rocznicę śmierci oraz Maria Żywicka 

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

7.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF dla Jadwigi i Longina z okazji 
61. rocznicy sakramentu małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

8.00 † Rodzina Psujów, Hajdasów, Jaśkiewiczów i Hoszowskich 

18.00 
1) † Józef w 6. rocznicę śmierci, Maria oraz zmarłych z rodziny 
2) Dziękczynna za 95 lat życia z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBF, zdrowie i 
szczęśliwą godzinę śmierci dla Helli 

19.00 † Jerzy Adamkowicz w 2. rocznicę śmierci 

SOBOTA, 27 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

7.00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, światło Ducha Świętego oraz 
opiekę MBF 

8.00 † Stanisław Krępa w 15. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, Grażyna 

18.00 
† Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Władysława i Wiesławy Pohnke z prośbą o dalsze łaski i 
opiekę MBF 

19.00 
1) † Janina w 34. rocznicę śmierci, Stanisław, Maciej Nowak 
2) † Wacław Stosik w miesiąc po śmierci 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
28 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

6.30 † Zmarli z rodzin Mącik i Plucińskich 

8.00 † Bogusława(k), Stanisława(k), Józef, Janusz Janiak oraz Józef Niszczot 

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

11.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF, zdrowie i umocnienie wiary dla Tadeusza  

12.30 
1) Za parafię 
2) Dziękczynna z okazji 50. rocznicy sakramentu małżeństwa Marianny i Jerzego Konopka z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF 

14.00 † Jan Goluch w 20. rocznicę śmierci 

18.00 † Alina w 24. rocznicę śmierci, Stanisław 

19.30 † Stanisława(k), Henryk Bochenek, Tadeusz Andrychowski 
 


