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Ewangelia niedzielna

4 PAŹDZIERNIKA

Nierozerwalność małżeństwa

Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je
nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy
wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekli:
«Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na
zatwardziałość serc waszych 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 dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech
nie rozdziela!»
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną,
popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 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. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia,
kładł na nie ręce i błogosławił je.
Jeśli do łączenia elementów budowlanych użyjemy naprawdę mocnego
spoiwa wtedy każda ingerencja w konstrukcję kończy się mniejszym lub
większym uszkodzeniem. Bóg w sakramencie małżeństwa łączy ludzi tak ściśle, że nie
tworzą konstrukcji dwóch elementów mocno ze sobą związanych ale stają się jednym
ciałem. Rozdzielenie integralności ciała jest śmiertelne. Dlatego trzeba bardzo mądrze
i z Bożą pomocą podejmować wybór osoby, która ma być moją drugą połową
i tworzyć ze mną całość na całe życie.

KS. PAWEŁ KULPIŃSKI

Tak jest z każdym z nas, kiedy mija czas
bycia przy Jezusie – zaczyna nas już to
nudzić i rodzi się pytanie: w jaki sposób
ugrać coś na towarzystwie z Nim. Jedni
chcą być najwięksi, drudzy czują się lepiej
wykształceni teologicznie, moralnie czy
liturgicznie, a jeszcze inni swoją gorliwość
wykorzystują w polityce wewnątrz
wspólnoty Kościoła. Jezus mówi wprost
i bezpośrednio: Nie tak
będzie między wami!
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Mk 10, 46-52

Idiotyczna sytuacja. Jezus mówi swoim
uczniom o wymaganiach Ewangelii,
o wartości tego, co się wkrótce wydarzy –
Męce i Zmartwychwstaniu – a oni kłócą
się o pozycje. To tak, jakby zależało im
tylko na stołkach w prywatnym
przedsiębiorstwie. Przestało im
wystarczać, że są tak blisko Mistrza.
Przestało ich fascynować, że tyle widzieli
i doświadczali. Chcieli jeszcze dla siebie
zaszczytów i poczucia, że są „kimś”.

Jr 31, 7-9; Hbr 5, 1-6;
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Ks. Mariusz Miodek

XXIX niedziela zwykła

Mk 10, 35-45

Bogaty młodzieniec żył w iluzji, że
może do końca wypełnić wolę
Bożą, a jednocześnie zachować
pełną kontrolę nad swoim życiem.
I my mamy tendencję do
traktowania życia
chrześcijańskiego, jako zbioru
zasad dobrego postępowania.
Zapominamy, że Bóg stworzył nas
do życia w relacji z Nim samym.
Pragnie On byśmy wypełniali
dobre uczynki dla Niego, ale
jeszcze bardziej, abyśmy pełnili je
razem z Nim. Abyśmy wyrzekli się
tego, do czego jesteśmy tak bardzo
przywiązani – ścisłej kontroli nad
własnym życiem.

Iz 53, 10-11; Hbr 4, 14-16;

Mk 10, 17-30
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KALENDARZ LITURGICZNY:

Bartymeusz nie dał się uciszyć tym,
którzy otaczali Jezusa, bo miał nadzieję
i wiarę. Im bardziej wmawiano mu, że
nie jest godny i nie powinien
zatrzymywać Nauczyciela, tym głośniej
wołał. Wiara jego w uzdrowienie była
tak silna, że gdy tylko usłyszał, że Jezus
go wzywa zerwał się nie jak ślepiec, ale
tak jakby już widział, a zrywając się
zrzucił z siebie płaszcz, możliwe, że
najcenniejszą rzecz jaką posiadał
i zostawił na ulicy, bo mógł go
spowalniać i przeszkadzać w drodze do
Uzdrowienia. Nie dajmy sobie
wmówić, że Bóg może nas nie
wysłuchać, że nie jesteśmy godni Jego
uwagi. Chciejmy stale powtarzać jak
Bartymeusz ,, Jezusie Synu Dawida
ulituj się nade mną ”. A uzdrowieni, jak
Bartymeusz, podążajmy za Naszym
Nauczycielem powtarzając
z miłością: Rabbuni.
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Damian Woźniak

s. Małgorzata Bajan

Anioły Maryi
Córki Maryi Niepokalanej
Bywa, że pośród zgiełku i tempa
dzisiejszego życia, perspektywa
nieba umyka nam sprzed oczu
i zapominamy, po co i dokąd tak
biegniemy. A przecież dla każdego
z nas jest przygotowane mieszkanie
w domu Ojca, czekają na nas
ojcowskie ramiona Boga.
Aby pomóc nam o tym pamiętać,
Bóg rozesłał pośród nas swoich
aniołów, a nie tylko tych duchowych,
ale ludzi takich, jak my wszyscy,
których wcześniej zaprosił do
szczególnej więzi i współpracy ze
sobą.
Mieszkańcom miast i miasteczek
posłał niepokalanki – siostry bez
habitów, które uczynił córkami
Maryi i aniołami opiekuńczymi. Nie

afiszując się ze swoją zakonną
przynależnością, siostry mieszkają
wspólnie, a pracują pośród nas,
przykładem i słowem prowadząc
ludzi do Boga. Od Niepokalanej uczą
się życia i służby w zawierzeniu,
a każdego spotkanego człowieka
oddają pod szczególną opiekę
niebieskiej Matki.
Wpatrują się w Jej życie, całe oddane
Jezusowi; dziękując za przywilej Jej
Niepokalanego Poczęcia, starają się
przezwyciężać wszelki grzech i innym
pomagać w dążeniu do świętości.
Z ufnością dzieci wołają w imieniu
nas wszystkich: Maryjo, okaż się nam
Matką!
Gdy nam już braknie wiary, siły i nie
widzimy wyjścia
z trudnych
doświadczeń,
siostry
jak
niedostrzegalne anioły - trwają na
modlitwie i mówią Ojcu w niebie
o naszych
potrzebach.
Gdy
doświadczamy łaski i nie pamiętamy

o wdzięczności – one dziękują
w naszym imieniu; za tych, którzy
pobłądzili w życiu, przepraszają
i błagają o miłosierdzie.
Od blisko 125 lat własnym życiem
nieprzerwanie opowiadają Dobrą
Nowinę o Jezusie i przykładem
pokazują, że naśladowanie Go jest
możliwe również dzisiaj. W wielu
miejscowościach
Polski, Litwy,
Białorusi, a od kilkunastu lat także
Afryki, stają pośród zwyczajnych
ludzi, by uczyć, leczyć, wspierać
w zmaganiach i dźwigać z upadków,
by
przez
codzienne
bycie
z człowiekiem, pokazywać, że Bóg
o nikim nie zapomniał i każdemu
podarował anioła na drogę. Nikt
z nas nie zbawia się samotnie, więc
ręce niepokalanek pełne są ludzkich
dłoni, które wkładają w ręce
najlepszej Matki – Maryi. Chcesz się
dołączyć?

Witold Rak

OBYWATELSKI OBOWIĄZEK
Niełatwo było przez całe wieki Polakom utrzymać niepodległe, wolne i suwerenne
państwo polskie. Już to Niemcy, już to Rosjanie, a często jedni i drudzy naraz próbowali
wymazać z mapy Europy Polskę. A jak jedni i drudzy byli za słabi to Szwedzi ich
wyręczyli. Nie wspominam już o zagonach Tatarów zapuszczających się aż na Śląsk,
o który zresztą odbywała się ciągła szarpanina między Polską, a Niemcami i Czechami.
Przez całe wieki mieli Polacy, jak ten przysłowiowy groch przy drodze. Przysłowie to mówi o zielonym groszku, po
którego smakowite zielone ziarnka wszyscy przechodzący drogą wyciągali ręce, bo trudno się oprzeć. Rwąc strąki
często niszczy się całą dość delikatną roślinę. Dzięki Bogu i dziesiątkom pokoleń naszych dzielnych rodaków polskiego
narodu nigdy i nikomu nie udało się zniszczyć. Wiele krwi przelano w wojnach i powstaniach. Wiele cierpień i ofiar,
a i często długich lat wyrzeczeń i trudu potrzeba było, abyśmy dzisiaj żyli w wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej.
To nasze godne najwyższego uznania dziedzictwo, o którym święty Jan Paweł II przypominał nam podczas każdej
pielgrzymki do Ojczyzny, upominając jednocześnie o konieczności roztropnej troski o jego przyszłe losy. Właśnie do
roztropnej troski o dobro wspólne wzywa społeczna nauka Kościoła tych, którzy zajmują się polityką, na co dzień.
Przeciętny Polak śledzi to, co się na scenie politycznej dzieje. Jednak raz na jakiś czas wszyscy stajemy się politykami,
dostając do ręki kartkę wyborczą. Żeby jednak ją dostać należy wziąć udział w wyborach i to jest OBYWATELSKI
OBOWIĄZEK każdego uprawnionego do głosowania Polaka. Na kogo głosować, jak głosować i czy ci, na których
głosowaliśmy uprzednio, zachowali się odpowiedzialnie i spełnili wyborcze obietnice, jest dostatecznie dużo
w środkach masowego przekazu.
O odpowiedzialności przed wyborcami tych, których wybieramy, mówi się wszędzie i prawie na okrągło. Rzadko lub
wcale nieporuszana jest kwestia odpowiedzialności wybierających, co głosując realizują gwarantowane konstytucją
czynne prawo wyborcze. Głosując decydujemy, jaka będzie nasza Ojczyzna w najbliższym czasie, a często i na dużo
dłużej niż następne wybory. Wybierając niektórych spośród wielu kandydujących nie zapominajmy, że przyjmujemy
jednocześnie ODPOWIEDZIALNOŚĆ za ich dokonania w sferze publicznej. Nie można się tłumaczyć, jak do niedawna,
że rządzący przyjechali na radzieckich czołgach. Podobnie nie można się wykpić, że spadli wraz ze stonką zrzucaną
przez amerykańskie samoloty. Dokonaliśmy złego wyboru, jeśli wybrani nic nie robią albo źle czynią (brak roztropnej
troski) lub myślą o własnych korzyściach (nie o dobru wspólnym).
Przypomnijmy raz jeszcze świętego Jana Pawła II, który w wielu wystąpieniach i encyklikach upominał, iż prawom
winny zawsze towarzyszyć obowiązki. Przez wieki pragnęliśmy prawa do wolnej, demokratycznej i niepodległej Polski
to realizujmy OBYWATELSKI OBOWIĄZEK udziału w wyborach i przyjmujmy ODPOWIEDZIALNOŚĆ za to, na kogo
głosujemy chociażby przed Bogiem i historią.
PAPIEŻ FRANCISZEK:

Bp Michał Janocha, Biskup pomocniczy warszawski:

Bóg ma upodobanie w pokornych.
Gdy żyjemy pokornie, On przemienia
nasze małe wysiłki w wielkie rzeczy.

Nasza mentalność jest bardzo skoncentrowana na
prawdzie i dobru, co w refleksji teologicznej przekłada się
na prymat metafizyki i etyki. Oczywiście bez tego nie ma
teologii i wiary, ale umknęło nam piękno.
Tymczasem Bóg jest piękny.

PIÓREM KRONIKARZA
Jałmużna, post
KKK 1969:
Nowe Prawo obejmuje akty religijne: jałmużnę,
modlitwę i post; kieruje je do Ojca, „który widzi
w ukryciu”, w przeciwieństwie do pragnienia,
„żeby się ludziom pokazać”.
KKK 1753:
Dobra intencja (np: pomoc bliźniemu) nie czyni
ani dobrym, ani słusznym zachowania, które
samo w sobie jest nieuporządkowane (jak
kłamstwo czy oszczerstwo). Cel nie uświęca
środków. (…)
Czym kieruję się pomagając innym? Czy
pomagając bliźniemu nie zagłuszam swojego
sumienia? Kiedy ostatnio podzieliłem się
z potrzebującym?
Panie, daj mi otwarte oczy i wrażliwe serce,
bym nie omijał ludzi w potrzebie…
opr. Katarzyna Szczygielska

Modlitwa do Matki Bożej,
Królowej Różańca Świętego
O czcigodna Królowo zwycięstw,
O Królowo Nieba i ziemi,
na dźwięk Twojego imienia
Królowo Różańca Świętego,
my, Twoje oddane dzieci, zapewniamy Cię
o naszej miłości ku Tobie, a pełni ufności
prosimy - wysłuchaj nas strapionych.
Od tronu Boskiego miłosierdzia zwróć ku
nam swoje litościwe oczy, spójrz na nasze
rodziny, na nasz naród i cały świat. Ulituj się
nad nami, doświadczonymi tak wieloma
próbami i trudnościami. O Matko, ubłagaj
dla nas u Swego Syna miłosierdzie, Twoje
zaś litościwe serce niech nawróci serca
grzeszników, którzy są Twoimi dziećmi, za
których Jezus Chrystus przelał Swoją krew.
Okaż wszystkim, że jesteś Królową
pokoju i przebaczenia. Amen.
opr. Julita Jaros

Wioleta Skotarska

 Od 23 sierpnia w naszej parafii posługę duszpasterską
pełnią nowi wikariusze: ks. Paweł Kulpiński i ks. Mariusz
Miodek. Życzymy im mocy Ducha Świętego do gorliwej
pracy duszpasterskiej.
 W dniach 11-13 września odbyła się pielgrzymka do
Wilna. Zwiedzaliśmy cmentarz na Rossie, gdzie złożyliśmy
kwiaty i modliliśmy się przy grobie matki Józefa
Piłsudskiego. Nawiedziliśmy też cmentarz wojenny
z I Wojny Światowej z grobami Polaków.
Wspólnie z przewodnikiem zwiedzaliśmy Stare Miasto,
muzeum Adama Mickiewicza oraz podziwialiśmy piękne
kościoły: św. Piotra i Pawła, św. Teresy, św. Ducha, św.
Kazimierza oraz prawosławną Katedrę Wileńską. Nasza
grupa odprawiła Mszę św. w Ostrej Bramie - w Kaplicy
Matki Bożej.
Z zachwytem podziwialiśmy piękne zabytki, takie jak:
Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, Pałac
Ratuszowy, Wieżę Giedymina, mury obronne Wilna oraz
pomnik Adama Mickiewicza. Odbyła się również Msza św.
w kościele św. Piotra i Pawła odprawiona w języku
litewskim. W pielgrzymce brało udział 50 osób na czele
z ks. proboszczem Zbigniewem Sucheckim.
 23 września bp Piotr Jarecki udzielił sakramentu
bierzmowania młodzieży z naszej parafii. „Przez
sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie
otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha
Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób,
a naznaczeni znamieniem tego sakramentu
w sposób doskonalszy wiążą się z Kościołem i w ten
sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako
prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia
i bronienia wiary słowem i uczynkiem”.
Bierzmowanie otrzymało 80 osób – młodzież
i dorośli, którzy uczestniczyli w kursie
przygotowawczym.

Z Ksiąg Parafialnych:
CZY

JAK NAZYWAJĄ SIĘ NACZYNIA LITURGICZNE
o Ampułki – Podaje się w nich wino i wodę do Mszy
świętej. W czasie przygotowania darów ofiarnych
miesza się krople wody z winem w kielichu.
o Kielich – Jest to naczynie liturgiczne, w którym
w czasie mszy świętej umieszcza się wino do
konsekracji.
o Patena – W niej znajdują się Hostie, komunikanty
przeznaczone do sprawowania mszy świętej.
o Puszka – Przechowuje się w niej konsekrowane
Hostie, komunikanty, które pozostały po
rozdzieleniu Komunii świętej.

SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLI:
1. Antoni Kowalczyk, 2. Bartosz Łoski,
3. Oskar Muchin, 4. Oskar Grzelec,
WIESZ…
5. Cyryl Kordes, 6. Filip Kołodziejczyk,
7. Jan Socha, 8. Lena Malinowska
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
1. Agnieszka Tkaczyk i Andrzej Piliszek,
2. Sylwia Strojek i Łukasz Starosta,
3. Marcin Płuziński i Izabela Malinowska
ODESZLI DO DOMU OJCA:
1. Helena Kubiś, 2. Krzysztof Janikowski,
3. Krystyna Podogrodzka, 4. Marian Kłysz,
5. Krystyna Gąsiorowska, 6. Maria Mielnik,
7. Grażyna Dąbrowska, 8. Zdzisław Katana,
9. Władysław Pucek, 10. Józef Stawicki,
11. Halina Betkier, 12. Daniel Dutkiewicz,
13. Barbara Jolanta Czech, 14. Tadeusz Kruszewski,
opr. Elżbieta Więcławek 15. Danuta Rutkowska
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KANCELARIA CZYNNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8.30 - 10.00
16.00 - 17.30

MSZE ŚWIĘTE
W DNI POWSZEDNIE:
6.30, 7.30, 18.00
W NIEDZIELE:
6.30, 8.00
9.30 - dla młodzieży,
Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi
12.30 - suma za parafian
17.00, 19.00
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
środa – godz. 18.00
KORONKA DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
piątek - godz. 18.00
WYPOMINKI ROCZNE
Każdy I poniedziałek miesiąca
godz. 17.00 – wypominki
godz. 18.00 – Msza św.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
dni powszednie: dzieci 17:15,
dorośli po Mszy św. wieczornej,
w niedziele 18:30
MSZA ŚW.
O BEATYFIKACJĘ
KS. PIOTRA SKARGI
27. dzień każdego m-ca
– godz. 18.00
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