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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

(Jr 31, 7-9); (Ps 126 (125), (Hbr 5, 1-6); (2 Tm 1, 10b); (Mk 10, 46b-52); 

      Gdy Jezus wraz z uczniami i spo-
rym tłumem wychodził z Jerycha, nie-
widomy żebrak, Bartymeusz, syn Ty-
meusza, siedział przy drodze. A słysząc, 
że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wo-
łać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 
nade mną! "Wielu nastawało na niego, 
żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej 
wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade 
mną!" Jezus przystanął i rzekł: "Zawo- 

łajcie go. I przywołali niewidomego, mó-
wiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, 
woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, ze-
rwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A 
Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, 
abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewi-
domy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus 
mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdro-
wiła". Natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drogą.                   Mk 10, 46b-52 

KOMENTARZ 
      Co chcesz, abym Ci uczynił? To pyta-
nie Jezus kieruje dziś do każdego z nas. 
Pomocnikiem w odpowiedzi na nie jest 
bohater z dzisiejszej ewangelii Barty-
meusz, który pokazuje nam, że wie do-
kładnie czego chce od Boga. Nam często 
brakuje konkretów w prośbach do Boga. 
Nasze najbardziej konkretne modlitwy są 
zazwyczaj wtedy, kiedy przeżywamy ja-
kieś trudności, albo, gdy ktoś blisko nas 
doświadcza bólu i cierpienia. Wtedy naj-
częściej wiemy, czego chcemy. Żeby od-
kryć czego tak naprawdę chcemy, to naj-
pierw musimy samych siebie o to zapytać. 
Może czasem trzeba z tym w sobie pocho-
dzić. Bóg stawia nam to pytanie codzien-
nie, gdy otwieramy oczy budząc się ze 
snu: czego Ty człowieku chcesz? O co Ci 
chodzi w tym, co będziesz robił? Co chce- 

sz osiągnąć? Po to jest także nasza co-
dzienna poranna modlitwa, by od razu po 
przebudzeniu prosić Boga i mówić prosto 
z mostu: Panie dzisiaj chciałbym zrobić to 
i tamto i proszę, abyś był ze mną i dał mi 
do tego moc, ale najpierw trzeba samemu 
wiedzieć, czego się chce. Każdy nasz 
dzień jest zazwyczaj podobny do siebie, 
ale my każdego dnia na nowo się angażu-
jemy. Bartymeusz uczy nas dziś tego, że 
on dokładnie wie czego chce i odpowiada 
Jezusowi z wiarą. Jego wiara jest wi-
doczna już wcześniej, zanim ów niewi-
domy zdążył odpowiedzieć. Czy wie-
rzysz w to, że Twoja prawdziwa wiara i 
konkretna odpowiedź może sprawić, iż to 
co jest największym bólem Twojego życia 
zniknie i zaczniesz może wreszcie nor-
malnie funkcjonować?          Ks. Wojciech 
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ZBURZ MUR 
        Jeżeli ktoś chce się zbliżyć do Boga, to powinien Mu pozwolić na wyburzenie tego, co zostało wybudo-
wane na Nim, nie na skale (w jego życiu). Czasami aż po bolesne wyrwanie z duszy korzeni zła (to jest jak 
usunięcie zęba). Gdy to się już dzieje, to niech taka osoba nie ma żalu do Ojca, a podziękuje nawet w cierpie-
niu, które nie będzie zbyt długie i będzie można odczuć ulgę za przemianę życia – przemianę na życie w 
prawdzie i miłości, czyli na to właściwe. Dopiero z perspektywy czasu zauważysz, czym było to stare życie i 
jakim błogosławieństwem jest to nowe. Daj się tylko poprowadzić, daj się ulepić, nie bądź uparty i zatwar-
działy jak wyschnięta glina. Bóg prowadzi zawsze do zwycięstwa, a nie do porażki.                  A. Łodziewski 

BOŻA APTECZKA 
    Nie jest łatwo się zgodzić, by ktoś oglądał 
nas w naszej nędzy. Aby to się stało, musimy 
być pewni, że ten, kto ma nas przyjąć, spoj-
rzy na nas z miłością i, że to spojrzenie osłoni 
naszą nagość. Bóg jest Ojcem pełnym deli-
katności. Prawda o miłości ludzi jest rów-
nież prawdą dotyczącą Boga: nagość odsła-
nia się tylko w zażyłości zrodzonej przez Mi-
łość. Ten, kto na Ciebie patrzy, jest Twoim 
Bogiem, twoim Stworzycielem i Zbawicie-
lem. Oddał swe życie, by wyciągnąć Cię z 
twej nędzy, kocha Cię… Jak mówi nam 
pewna piosenka: „Nie bój się, pozwól, aby 
Chrystus na Ciebie patrzył”. Jego spojrzenie 
osłoni Cię i odbuduje. Może trzeba udać się 
na pustynię serca i pozwolić, by cisza obna-
żyła nasze wnętrze. Choć nie wszyscy mają 
sposobność doświadczyć pobytu na praw-
dziwej pustyni, zawsze można oddalić się w 
jakieś odosobnione miejsce, nawet do klasz-
toru, choćby na jeden dzień. Niektórzy 
otrzymali szczególne wyzwanie , by oddalić 
się na całe swe życie i zamknąć w ciszy kla- 
sztoru. Pierwszymi, którzy wytyczyli tę dro- 

gę byli Ojcowie Pustyni. Prześladowania w 
pierwszych wiekach Kościoła dały wielu 
chrześcijanom sposobność do dania najwyż-
szego świadectwa męczeństwa. W owych 
prześladowaniach rozpoznali oni dzieło nie-
przyjaciela, który próbował zniszczyć ro-
dzący się Kościół. Dlatego męczeństwo zo-
stało uznane za walkę przeciwko szatanowi. 
Chrześcijanie zdawali sobie sprawę, że tę 
walkę wydał przede wszystkim Chrystus, 
który jest w nich, a nie oni sami. W ten spo-
sób tłumaczy się ich zadziwiającą odwagę w 
obliczu tortur. Świadkowie potwierdzają, że 
od chwili, w której rozpoczynały się ich 
męki, popadali w ekstazę, wspierani przez 
łaskę. Ich świadectwo miało tak wielką siłę, 
że nie tylko wzbudzało podziw pogan, ale 
także było przyczyną ich nawrócenia. Walka 
Chrystusa, choć już raz zakończyła się szczę-
śliwie, rozgrywa się dopóki trwa ludzkość. 
Walka z demonami i ich przywódcą szata-
nem u mnichów przybrała formę ascezy. 
Mogli brać w niej udział Ci, którzy osiągnęli 
pewien stopień doskonałości. Marie-Anne Le Roux 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Zbliża się listopad, miesiąc szczegól-

nej pamięci w modlitwie za zmar-
łych. Wyrazem naszej miłości do 
tych, którzy już od nas odeszli, a 
także wyrazem wiary w życie 
wieczne są tradycyjne wypominki. 
Kartki na wypominki wyłożone są 
przy wejściu do kościoła. Prosimy o 
czytelne wypisywanie imion, a 
zwłaszcza nazwisk zmarłych. Wypo-
minki można składać w zakrystii i 
biurze parafialnym.  

2. Od 3 XI będziemy polecać Bożemu 
Miłosierdziu tych zmarłych w mo-
dlitwie różańcowej o godz. 17.30. 

3. Do końca października zapraszamy 
na Różaniec do naszego kościoła co-
dziennie o godz. 7:30 i 17:30, dla 
dzieci w poniedziałek i środę o godz. 
16:30. 

4. W najbliższym tygodniu w kalenda-
rzu liturgicznym przeżywać bę-
dziemy: 

• W czwartek – UROCZY-
STOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘ-
TYCH 

• Jest to uroczystość zobowią-
zująca nas do uczestnictwa w Mszy 
świętej. W naszym kościele Msze 
święte według porządku niedziel-
nego poza Mszą świętą o godz. 
14.00. O godz. 15.00 odbędzie się 
procesja z modlitwą za zmarłych na 
cmentarzu w Oliwie. 

• W piątek – Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych 

• Msze święte w naszym ko-
ściele o godz. 7.00; 8.00; 9.00; 17.00; 
18.00; 19.00.  

 

5. W tym tygodniu przypadają dni eu-

charystyczne listopada: 

• I piątek miesiąca – spowiedź 

rano podczas Mszy Św. i  od 

• I sobota miesiąca – różaniec wy-

nagradzający NSM o godz. 7:30, 

Msza Święta wynagradzająca o godz. 

8:00, a po niej pierwszosobotnie rozwa-

żanie. Tego dnia kapłani odwiedzą 

chorych z posługą sakramentalną.  

6. Od piątku (2 XI) do soboty, 10 

XI codziennie po Mszy świętej o godz. 

18.00 będziemy odmawiali nowennę, w 

której będziemy dziękować Bogu za 

wolność Ojczyzny i prosić Go o po-

myślność dla wszystkich, którzy ją 

tworzą. W ten sposób będziemy przy-

gotowywali się do świętowania 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-

podległości. 

7. Zapraszamy wszystkich na za-

duszny wieczór refleksji pod tytułem: 

Zapisani w pamięci - wspomnienie sło-

wem i muzyką w najbliższą sobotę (3 

XI) do kaplicy MBF na godz. 20.00. 

Montaż słowno-muzyczny ku czci i pa-

mięci zmarłych poprowadzi zespół 

młodzieżowy. 

8. Po Mszy świętej do nabycia: 

Gość Niedzielny, Niedziela, biuletyn 

parafialny Ave Maria, dwumiesięcznik 

biblijny Galilea. 

9. Naszych drogich zmarłych po-

lećmy Bożemu Miłosierdziu: Ks. Je-

rzego, budowniczych i dobrodziejów 

naszego kościoła oraz zmarłych z na-

szych rodzin: wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 29 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

7.00 † Józefa(k) w 40. rocznicę śmierci 

8.00 
1) † Helena Gulda w miesiąc po śmierci  
2) † ks. Tadeusz Płonka 

18.00 † Wanda Lepczak 

19.00 † Jadwiga Ewald w 30. rocznicę śmierci, ojciec Paweł, syn Piotr, Paweł w 7. rocznicę śmierci 

WTOREK, 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

7.00 † Irena i Marian Grzybowscy 

8.00 † Dusze w czyśćcu cierpiące oraz osoby modlące się za nie 

18.00 † Józef oraz zmarli z rodziny Dąbrowskich i Grunwald 

19.00 † Włodzimierz Niedźwiedź 

ŚRODA, 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

7.00 † Bronisław Kalinowski  

8.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę MBF dla Radosława w 60. rocznicę urodzin 

18.00 † Mieczysław Bienkowicz w 6. rocznicę śmierci 

19.00 † Tomasz Wojdakowski (intencja od żony i dzieci) 
CZWARTEK, 1 LISTOPADA 2018 R.  

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – I CZWARTEK MIESIĄCA 
6.30 † Marianna, Jadwiga, Tadeusz i Krzysztof 

8.00 † Władysław, Helena, Bolesław, Maksymilian, Aleksander 

9.30 † Bolesława (k), Alfons, Paulina, Ksawery, Krystyna, Henryk oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

11.00 † Danuta i Franciszek  

12.30 † Józef, Maria oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

18.00 
† Zmarli z rodziny Pawluć: Pelagia, Bolesław, Albina (k), Franciszka (k), Wanda, Zofia, Katarzyna, 
Mieczysław  

19.30 † Sławomir Pochmara w 29. rocznicę śmierci (intencja od kolegów) 

PIĄTEK, 2 LISTOPADA 2018 R.  
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 † Jadwiga i Edward Skwarek, babcie, dziadkowie, oraz zmarli z rodziny Skwarek 

8.00 
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie spotykają Je w Najświętszym 
Sakramencie 

9.00 † Zbigniew, Łucja, Jakub, Ryszard, dusze w czyśćcu cierpiące  

17.00 
† Zmarli z rodzin: Bogusz, Bieleckich, Hrabarów, Matusiewiczów, Leśniańskich, Polakiewiczów, 
Młynarskich 

18.00 † Msza święta zbiorowa za zmarłych  

19.00 † Zmarli z rodziny Bowżyk: ojciec Kazimierz, syn Kazimierz, Stanisława (k), Jadwiga, Czesław, Weronika 

SOBOTA, 3 LISTOPADA 2018 R. 
I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 † Marianna, Stanisław, Teresa, Józef oraz brat Czesław 

8.00 Msza święta wynagradzająca 

18.00 
1) † Tata Józef w 31. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) † Stanisław Izdebski w 23. rocznicę śmierci 

19.00 † Gertruda w 4. rocznicę śmierci oraz Ryszard w 1. rocznicę śmierci 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
4 LISTOPADA 2018 R. 

6.30 † Rodzice: Leonard i Wanda 

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 † Halina Głuchowska  

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Jluki z 
okazji 7. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla Jakuba, Janka i ich rodziców 

12.30 
1) Za parafię 
2) † Marianna, Czesław Sawiccy, Aniela Cybulska oraz Janina Rogaczewska  

14.00 † Monika i Józef 

18.00 † Ryszard w 11. rocznicę śmierci 

19.30 † Teofil i Maria Bartoszewscy  
 


