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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 10, 46-52)
„Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem
wychodził z
Jerycha, niewidomy żebrak
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.
Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął
wołać: "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:
"Zawołajcie go". I przywołali niewidomego,
mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz,
zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci
uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”.
Choć wielu próbowało uciszyć Zobaczył, że człowiek ten może zdziałać
Bartymeusza, on się tym nie zrażał i jeszcze wiele dobra w swoim życiu i dał
krzyczał jeszcze głośniej za Jezusem. mu życiową szansę. Miejmy odwagę
Nie zawsze rady innych mogą iść we krzyczeć odważnie za Jezusem, wzywać
właściwym kierunku. Gdyby ów Jego pomocy. Tak, aby nas usłyszał. A
niewidomy żebrak nie był tak potem idźmy, czyniąc dobro.
zdeterminowany, nie dostałby się nigdy
PODOBNIE JAK NIEWIDOMY
do Jezusa. Rozeznanie duchowe nie ma
BARTYMEUSZ PRZYZYWAM, PANIE,
nic wspólnego z salonowym savoir
TWOJEJ LITOŚCI. SĄ TAKIE SPRAWY I
vivrem. Czasem trzeba umieć podjąć
SYTUACJE, KTÓRE PO LUDZKU
radykalne i zdecydowane działania, aby
WYDAJĄ SIĘ BEZNADZIEJNE. ALE NIE
wypełnić wolę Bożą. Jezus przywrócił
DLA CIEBIE, BO TY JESTEŚ JEDYNYM
Bartymeuszowi na nowo wzrok.
ZBAWICIELEM.
Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza. Ps 105(104), 3-4
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PONIEDZIAŁEK –26.10.2015
7.00 - Za + mamę Marie w 2 rocz. śm., ojca Olgierda oraz ++ teściów Emilię i Mariana oraz d. w c.
18.00 - Za ++ Franciszkę i Augustyna Rajn.
- Za + mamę Wiesławę w 10 rocz. Śm., + ojca Stefana, ++ dziadków Władysława i Olgę, ++ z
rodziny i d. w c.
WTOREK – 27.10.2015
7.00 - Za + matkę Hildegardę w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny oraz d. w c.
18.00 - Za + męża Bogumiła z ok. ur., ++ rodziców Marię i Kazimierza, bratanicę Elwirę, ++ z rodziny
Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ślubu Teresy i Józefa oraz o błog. Boże dla dzieci i
wnuków.
ŚRODA – 28.10.2015 – Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.00 - Za + matkę Hildegardę Plachetka, + ojca Wiktora i ++ z pokryw.
18.00 - Do B. Op. za wstawiennictwem Judy Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
zdrowie i błog. Boże w rodzinie Rudyk i Kaniak.
- Do B. Op. i MB Fatm…. z ok. 35 rocz. ślubu Sabiny i Włodzimierza oraz o błog. Boże dla
rodziny.
CZWARTEK – 29.10.2015
7.00 - Za + mamę Zofię Świackiewicz w 12 rocz. śm., + ojca Mariana, brata Romana i bratową, za
męża Jana, syna Mariana, wnuczkę Izabelę, za Witolda i Hansa, Stanisława i Marię Janik oraz
za ++ z pokryw. i d. w c.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + męża Grzegorza Burdzy z ok. ur., ++ jego rodziców, teściów, szwagra Jana i Stanisława, ++
z rodziny i d. w c.
- Za + męża Franciszka Bochniak w 1 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron.
PIĄTEK – 30.10.2015
7.00 - Za + męża Wilhelma w kol. rocz. śm., ++ jego rodziców, 3 braci, dziadków z obu stron i d. w c.
18.00 - Za + Jana Muszala w 3 rocz. śm., ++ z rodziny i pokryw. i d. w c.
- Za ++ rodziców Martę i Piotra, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny i d. w c.
SOBOTA – 31.10.2015
7.00 - W intencji Parafian.
18.00 - Za ++ rodziców Marię i Stanisława Kozak w kol. rocz. śm., ++ dziadków, ++ z rodziny i pokryw. z
obu stron.
- Za + męża, ojca i dziadka Tadeusza z ok. im, ++ z rodziny i d. w c.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.11.2015 – Uroczystość Wszystkich Świętych
7.00 - Za wszystkich ++ z rodzin Winiarskich, Gilów, Górów, Wachów, Legajów, Leszczyńskich,
Peców, Kiełbasów, Marię Smoll, Dorotę, Agatę i ++ z rodziny.
8.30 - Za ++ rodziców Franciszkę i Michała Sochor, brata Władysława, bratową Zofię, szwagra
Franciszka, ++ rodziców Annę i Stanisława Domereckich, siostrę Józefę Fijałkowską, ++ dziadków
z obu stron.
10.00 - Za + ojca i męża Antoniego, ++ rodziców Weronikę i Stefana, Rozalie i Jana, + siostrę, braci,
bratowe, + Tadeusza i ++ z rodziny Wiszniewski, Paprocki i Lipski.
- Za + syna Przemysława Górka, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny oraz d. w c.
11.15 - Za ++ rodziców Klarę i Franciszka, teścia Fryderyka, chrześnicę Bernadetę, ++ z rodziny Zgraja,
Langer, Konieczny i d. w c.
- Za + żonę i matkę Bożenę Woźniak w 10 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
14.00 - Procesja na cmentarzu komunalnym.
15.0 - Procesja na cmentarzu parafialnym.
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♦ XXX Niedziela Zwykła. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe w ramach

ogłoszonego projektu - Rodzice modlą się różańcem za dzieci. Zapraszamy serdecznie
rodziców młodzież i dzieci do wspólnej modlitwy różańcowej.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ W środę (28 października) święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Święty Juda Tadeusz patronuje nam w sytuacjach trudnych i beznadziejnych. Jego
orędownictwu powierzamy najtrudniejsze sprawy osobiste i rodzinne.
♦ W środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.

wieczorną. O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe. Po nabożeństwie różańcowym
zapraszamy dzieci na „Bal Wszystkich Świętych”. Przypominamy dzieciom, że aby
wziąć udział w uroczystym balu trzeba koniecznie przebrać się za swojego patrona lub
innego świętego. Chętni zgłaszają swój udział u ks. Andrzeja lub w kancelarii
parafialnej do wtorku włącznie.
♦ W czwartek wieczorem kancelaria będzie nieczynna.
♦ W piątek o godz. 19.00 spotk. formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z kl. III.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie wszystkich ministrantów i Marianek.
♦ Wieczorem o godz. 17.15 uroczyste zakończenie nabożeństw różańcowych.
♦ W niedzielę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień naszej

modlitwy i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba. W niedzielę
nie będzie Mszy św. o godz. 15.00. W godzinach popołudniowych gromadzimy się
wszyscy na cmentarzu aby zjednoczyć się we wspólnej modlitwie i powierzyć
Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych.
♦ Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu komunalnym o godz. 14.00.
♦ Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu przy kościele św. Barbary o godz. 15.00.
♦ Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To szczególny czas

modlitwy i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba i z tymi,
którzy naszej modlitewnej pomocy wciąż potrzebują. Różaniec za zmarłych wraz z
czytaniem wypominek (zalecek) będzie odmawiany od 2 do 8 listopada, w dni
powszednie o godz. 17.15. Wypominki do różańca za zmarłych można składać w
kancelarii lub zakrystii.
♦ Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem

Zadusznym będzie codziennie od godz. 17.15 do 18.00.
♦ W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje mszalne na rok 2016.
♦ Dzisiejsza kolekta specjalna przeznaczona jest na trwające prace remontowe oraz na

pokrycie kosztów związanych z wymianą oświetlenia zewnętrznego wokół kościoła.
♦ Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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R ABBUNI , ŻEBYM PRZEJRZAŁ …
„Jezus przemówił do Bartymeusza: Co chcesz, abym ci
uczynił? Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym
przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Co urasta do rangi najbardziej pożądanej „cnoty” XXI
wieku? Szczerość? Uczciwość? Pracowitość? Gdy rozejrzymy się wokół, to widzimy, że
wielu ceni zaradność. To cecha, która pozwala dostosować się do przeróżnych
okoliczności. Bez względu na to, ile zarabiasz i gdzie pracujesz, będąc zaradnym nie
przestraszysz się żadnej okoliczności. Mało tego. Okażesz się „pełnosprytnym” pogromcą
codzienności. Z drugiej strony, czy nie byliśmy świadkami niechęci, albo wręcz pogardy
wobec osób, które bezradnie rozkładają ręce? Czy, tu i ówdzie powszechne, osądzanie
innych w kategoriach zawinionej biedy i dobrowolnego trwania w patologii, nie są
dowodem na swoisty kult sukcesu?
A może wcale nie chodzi o tę zaradność? Może bywa ona czasem o wiele bardziej
zagrożeniem dla nas samych, niż pewnym atutem? Współczesna forma zaradności może
nas popchnąć w pułapkę przeżywania codzienności z nieznośną świadomością, że oto
teraz od nas wszystko zależy. Zaradny człowiek może w pewnym momencie odkryć, że
jest jak ewangeliczny Bartymeusz. Tyle, że dokucza mu nie ślepota fizyczna, ale
duchowa. Będąc zaradnym, nie potrafi zobaczyć subtelnego działania Boga. Nie widzi
Jego Opatrzności, ani tym bardziej planu, który Bóg chce realizować.
Wołajmy dzisiaj, tak jak ewangeliczny ślepiec: „Rabbuni, abym przejrzał!”.

ŚW. JAN PAWEŁ II O ŻYCIU KONSEKROWANYM
„Dzięki swoim charyzmatom osoby konsekrowane stają się znakiem Ducha Świętego
wskazującym na nową przyszłość, rozjaśnioną światłem wiary i chrześcijańskiej nadziei.
Napięcie eschatologiczne przeobraża się w misję, aby Królestwo rozszerzało się już tu i
teraz” (VC 27). To co w świecie wydaje się być końcem, w Królestwie Bożym jest
zaledwie pewnym etapem. Osoby konsekrowane przez swój sposób życia przypominają
nam, że śmierć niczego nie kończy, ale zmienia.

NA WESOŁO ☺
Pani pyta dzieci na lekcji:
-Jak się nazywa grecki bóg czystości?
-Domestos

Humor z lekcji religii:
Dlaczego ludzie postanowili wybudować
wieżę Babel?
Odp.: Ludzie postanowili wybudować wieże
Wawel dlatego bo chcieli wiedzieć czy
Kraków będzie z tego zadowolony czy nie.
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