
Uzupełnij:  1. „Błogosławieni …w duchu”  2. „Nauczycielu … co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?”  3. „Znasz przykazania: Nie ...”  4. „Znasz przykazania: Nie ...”  5. „Znasz 
przykazania: Nie ... fałszywie”. 6. „Jednego ci brakuje: Idź, sprzedaj … co masz, i rozdaj 
ubogim” 7. „Trudno jest bogatym … do królestwa Bożego”. 8. Prawdziwym skarbem jest 
więź z Bogiem i – w Bogu – z … człowiekiem. 9. Kto … dom, rodzinę, pole …                    
dla Jezusa i Ewangelii - otrzyma stokroć więcej 10. Jakiekolwiek dobra ... nie są 
prawdziwym skarbem      11. Jest naszym Zbawicielem.  12. „Łatwiej jest wielbłądowi 

przejść przez … igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.” 
 Niektórzy obgadują bogatego 
młodzieńca, że dobrze się 
zapowiadał, ale nic z tego nie 
wyszło i zmarnował swoje 
powołanie. Widzę jednak przy nim 
dwa światła nadziei. Pierwszym – 
jest smutek … odszedł ze 
smutkiem w sercu. Jeśli ktoś leży 
w hebanowym łóżku wśród 
bogactw i tęskni za czymś – to 
dobry znak. Wie, że mu brak 
czegoś wielkiego.  – Drugim 
światłem jest to, że  Jezus 
„spojrzał na niego z miłością”… 
Odejść ze smutkiem od Jezusa, 
który kocha, to znaczy wrócić 

potem do Niego ze łzami radości…  Pomódlmy się o spojrzenie Jezusa pełne miłości na 
tych, którzy odchodzą od Niego. Nieprawdopodobne, ale On patrzy z miłością na 
grzeszników.  – Czy umiemy tak spojrzeć na tego, który od nas odchodzi, nie chce z nami 
iść i nam służyć? – Miłosne spojrzenie zawsze jest początkiem nowych cudów. …    
Jeżeli pan profesor czy doktor habilitowany przyjdzie do kościoła tak jak na uczelnię,                     
to wiele rzeczy mu się nie spodoba i będzie krytyczny.  Spotka tylko siebie, nie Jezusa. 
– Jeżeli dygnitarz przyjdzie jak dygnitarz, będzie myślał tylko o swoich godnościach. – 

Jeżeli esteta przyjdzie jak esteta, to nie spodoba mu się nawet klęcząca pani z twarzą 
podobną do Bolesława Chrobrego na obrazie Matejki. – Pozwólcie każdemu, czy ma lat 
pięć, czy osiemdziesiąt osiem, przyjść do kościoła jak dziecko.  W postawie dziecka jest 
tyle pokory. Ojciec zaś okaże mu tyle miłosierdzia, na jakie każdy czeka.  [x J. Twardowski, 

W świetle Ewangelii, s.153].               Co to jest życie wieczne?                                 
– Życie wieczne zaczyna się w momencie chrztu. Trwa dalej poprzez śmierć i nie ma końca. – 
Weźmy choćby czas, gdy jesteśmy zakochani: chcemy, żeby ten stan nigdy się nie skończył. „Bóg 
jest miłością” (1J 4,16). „Miłość nigdy się nie kończy” (1 Kor 13,8). Bóg jest wieczny, bo jest miłością, 
a miłość jest wieczna, bo jest Boża. Kiedy kochamy, wkraczamy w bezgraniczne Boże teraz.[156]   -    

[YOUCAT POLSKI,KKK DLA MŁODYCH 156 s. 94]   Nie jesteśmy ewangelicznymi bogatymi młodzieńcami. Nie 
mamy winnic, owiec, baranów... skoro jednak jeszcze żyjemy – mamy skarb czasu. Czy umiemy go 
oddać? … jak Ojciec Święty, jak Matka Teresa, która nie miała chwili dla siebie …  jak wszystkie 
matki, zapracowane od rana do wieczora… – [x.JT].                                                                
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o Bożą miłość i cierpliwość wobec siebie                    
i bliźniego i o czas, który oddamy Bogu …  
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Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. (Mt 5,3)  Mk 10,17-30                         

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 
kolana, pytał Go: 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 zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, 
czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego 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 odszedł zasmucony, miał 
bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak 
trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, 
lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.                 
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus 
spojrzał 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: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród 
prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.                                                  

Boża mądrość wskazuje drogę do prawdziwego skarbu, którym nie są ani bogactwa, ani 
jakiekolwiek inne dobra doczesne. … Serca ludzkiego nie zaspokoją namiastki. Więź                 
z Bogiem i – w Bogu – z drugim człowiekiem jest prawdziwym skarbem, zdolnym nas 
zaspokoić i uszczęśliwić. Bogactwo dzielone z bliźnimi w potrzebie otworzy nam drogę              
do królestwa niebieskiego. [B. Paszkiewicz, „Oremus” październik 2009, s. 50] 

Ojciec Franciszek – „Święty Jan Paweł II wzbogacił Kościół powszechny                           

o wielką obfitość darów, które w dużej mierze odziedziczył jako skarb wiary                           
i świętości waszej ziemi i waszego Kościoła … wcielił w życie świadectwa 
świętych krakowskich: od św. Stanisława i św. Jadwigi, do św. Brata Alberta                         

i Siostry Faustyny. Od nich nauczył się bezgranicznego oddania się Bogu i wielkiej 
wrażliwości dla każdego człowieka; … Otrzymał od Boga wielki dar, że potrafi odczytać 
znaki czasu w świetle Ewangelii, i to on uczynił z niego korzyść dla podróży swego ludu, 
waszego ludu, który w różnych bolesnych wydarzeniach nigdy nie utracił wiary w Boga                       
i wierność własnej kulturze zakorzenionej w duchu chrześcijańskim. Wierny tym korzeniom 
starał się, aby Kościół stał się strażnikiem niezbywalnych praw człowieka, rodziny                              
i narodów, aby był znakiem pokoju, sprawiedliwości i integralnego rozwoju całej ludzkiej 
rodziny. … Zawsze podkreślał priorytet łaski i posłuszeństwa woli Bożej, przed 
jakimkolwiek ludzkim obliczeniem. To bogate dziedzictwo, które zostawił nam święty Jan 
Paweł II, jest dla nas – wyzwaniem, aby być wiernym Chrystusowi i odpowiedzieć 
radosnym poświęceniem się wezwaniu do świętości, które Pan kieruje do każdego z nas 
… - [na 40.Roczn. wyboru Jana Pawła II -10.10.2018].  
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św. Jan Paweł II  - w momencie wyboru silne odczuł w swym sercu pytanie, jakie 

skierował Jezus do Piotra: „Miłujesz Mnie, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”(J 21, 

15-16); i dodał: „Każdego dnia odbywa się w mym sercu ten dialog, a w duchu 
wpatruję się w to łaskawe spojrzenie zmartwychwstałego Chrystusa, które ośmiela, 
aby odpowiadać jak Piotr odpowiadał ze spokojem i świadomością swej ludzkiej 

ułomności: ‘Panie, Ty wiesz… Ty wiesz, że Cię kocham”, a potem podejmować zadania, 
jakie On sam przed nami stawia”. [Wyznanie w homilii z okazji 25. rocznicy pontyfikatu, 16 X 
2003].  

- ‘Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie’. Nie 
wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego, co 
wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś Człowiek, który przeszedł do historii jako 
Prymas Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego 

heroicznego zawierzenia.”   [jedno ze wspomnień z konklawe,   które Jan Paweł II zamieścił                                      

w swoim testamencie];        Kardynał Stefan Wyszyński - Potęga Boga jest tak wielka,                            

że potrafi On obdzielić pełną miłością każdego człowieka. [Kromka chleba, VII, 31].                                                                                              
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                       
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  dla 
ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – Słowo Boga jest skuteczniejsze i ostrzejsze od 

najbardziej nowoczesnego laserowego noża. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha,       
a więc osiąga to, co dla nas jest niezwykle trudne, wciąż jeszcze w pełni niemożliwe. Nie 
umiemy oddzielić życia od ducha, nie potrafimy osądzić pragnień i myśli serca … Dobrze 
to widać w spotkaniu Jezusa z bogatym człowiekiem, który wypełniony był pragnieniem 
osiągnięcia życia wiecznego. Jego życie moralne było na wysokim poziomie.                                
Ta szlachetność zachowana „od młodości” spotkała się z radosnym przyjęciem przez 
Jezusa. Rzadko Ewangeliści notują, iż Jezus „spojrzał z miłością”. …                           
Piękne serce wezwane do przyjaźni z Jezusem musiało dokonać wyboru. Przyjaźń                        
za cenę rezygnacji ze wszystkiego … Słowo Boga jest wszechmocne, a człowiek może je 
odrzucić, nie na zasadzie swojej wszechmocy, lecz na zasadzie wolności. Jest to 
niezwykle głęboka tajemnica, do której trzeba nam wracać, i to często, jeśli chcemy 
wykorzystać w pełni zarówno wolność, jak i łaskę wszechmocnego Boga … Kochający 
Bóg delikatnie wspiera tych, którzy wybrali świat łaski. Cierpliwie czeka ze swym 
przebaczeniem na tych, którzy poszli swoimi drogami. Wolność opowiedzenia się po 
stronie Boga czy grzechu to jedna z najgłębszych tajemnic. Chwała każdemu, kto umie 
powiedzieć Bogu „tak”. III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, 

aby mówić Mu  o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 

psalmu:  Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? Bądź litościwy dla sług 
Twoich. (Ps 90). IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Nasyć nas, 
Panie, Twoim miłosierdziem. (Ps 90).  [z: Bóg złączył,  Ks. E. Staniek].   KALENDARIUM: 
15. IX. – pn. – Wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła  -        

(1515-1582) Teresa wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w Avili w wieku 20 lat.                       
We współpracy ze św. Janem od Krzyża przeprowadziła reformę klasztorów... Napisała.: 
„Księgę życia”, „Drogę doskonałości”, „Twierdzę wewnętrzną …”.                                     
16. X. – wt. – Wsp.  św. Jadwigi Śląskiej – W b. młodym wieku poślubiła księcia 

wrocławskiego Henryka Brodatego. Doczekali się kilkorga dzieci. Jadwiga otaczała opieką 
miejscową ludność, wyposażała kościoły i klasztory... Po śmierci męża wstąpiła do 
klasztoru cysterek w Trzebnicy. Zmarła w 1243 roku, w wieku 60 lat.                   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                           

XXVIII Niedziela zwykła – 14  X  2018 

 1.  Przeżywamy   dziś   z   całym  Kościołem  w  Polsce  XVIII  Dzień  Papieski  pod  
hasłem:  „Promieniowanie ojcostwa”.    Z   tej   racji   przed   kościołem   po   każdej  

Mszy  św. prowadzona jest zbiórka ofiar do puszki na stypendia dla zdolnej młodzieży                       
z ubogich rodzin, która jest "żywym pomnikiem" naszej wdzięczności św. Janowi 
Pawłowi II za całe jego życie.       
 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ponownie serdecznie zaprasza                         
do udziału w galowym koncercie i modlitewnym spotkaniu, które odbędą się w dniu 
dzisiejszym w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie Mszą św. o godz. 15.00 pod 

przewodnictwem naszego Metropolity Kard. Nycza. Po Mszy św. oprawa w wykonaniu 
stypendystów Fundacji, a o g. 17.00 koncert z udziałem wielu znanych artystów.  
Wesprzyjmy  i  naszym  groszem  to  wielkie dzieło!     Za    wszelkie   wsparcie 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Ofiary na rzecz „Caritas” naszej parafii będą 

zbierane za tydzień. - Dziś również o godz. 16.30 spotkanie członków Żywego Różańca 
połączone z comiesięczną wymianą tajemnic różańcowych.                                     
2. W środy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy  bezpośrednio po różańcu, który przypominamy 
jest o 17.15.                                                              
3. Jutro po Mszy św. wieczornej odbędzie się w kościele ostatnie spotkanie kandydatów przed 
Bierzmowaniem, które będzie 18.10. W związku z Bierzmowaniem w czwartek, 18.10. nabożeństwo 
różańcowe będzie wyjątkowo o godz. 16.45. Zapraszamy na Mszę św. na godz. 18.00, której 
będzie przewodniczył i sakramentu udzieli JE. Ks. Bp Rafał Markowski.      
4. W piątek, 19 października, Kościół wspomina Bł. Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika                                                            
5. Przyjmujemy wypominki jednorazowe i roczne. Można je składać w niedziele w zakrystii, a w dni 
powszednie w kancelarii parafialnej. Wypominki roczne są w każdą niedzielę ok.  godz. 9.00,                                            
a jednorazowe 1.11 o 17.00  i  2.11 o 9.00. Istnieje również możliwość, wzorem lat ubiegłych, 
dołączenia swoich zmarłych do Mszy zbiorowych od 1 do 8 listopada o g. 18.00. Pamiętajmy                           
w naszych modlitwach o zmarłych Rodzicach, Małżonkach, Dzieciach, Dziadkach, Krewnych                              
i Przyjaciołach. Możemy ofiarować im naszą modlitwę i odpusty. Zachęcamy do pobożnych praktyk.                                
6. Za tydzień o g. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej przed I Kom. Św.                                             
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Są m.in. „Miłujcie się” i „Rycerz Niepokalanej”. 
8. W odpowiedzi na oddolną inicjatywę wiernych, na stoliku obok gazetki parafialnej są wyłożone 
informacje o planowanej akcji „Margaretka” – modlitwa za kapłanów. Zachęcamy do zapoznania się 

i liczymy na odzew!  KALENDARIUM cd.:                                                                                      
17. X. – śr. – Wsp.  św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika –  wg legendy miał być 

tym dzieckiem, które Chrystus postawił przed Apostołami, mówiąc: „…Jeśli się nie odmienicie                     
i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Był trzecim z kolei (po 
św. Piotrze i św. Ewodiuszu) biskupem Antiochii Skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta;- Jego 
listy są ważnym świadectwem wiary pierwotnego Kościoła.                                                
18. X. – czw. –  Święto św. Łukasza Ewangelisty  -  św. Łukasz towarzysząc św. Pawłowi                           
w podróżach, ale też cierpieniach, doświadczał Bożego wsparcia i obfitości jego darów wśród  
niedostatku. Treść napisanej przez św. Łukasza Ewangelii świadczy o tym, że leżał mu na sercu los 
ubogich, że miał szacunek do kobiet oraz wiele zrozumienia dla Żydów.                                         
19. X. – pt. –  Wsp. bł. Jerzego Popiełuszkę kapłana i męczennika  - (14 IX 1947- 19 X 1984)  - 
Był kapelanem warszawskiej „Solidarności” oraz pracowników Slużby Zdrowia, obrońcą praw 
człowieka w PRL. Został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony 
i męczennik Kościoła katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego;     
20. X. – sb. –  Wsp.  św. Jana Kantego, prezbitera – (1390-1473) był profesorem Akademii 
Krakowskiej... Wykładał, głosił kazania, dawał lekcje, studiował Pismo Święte. Ze współczuciem 
odnosił się do ubogich, którym dyskretnie udzielał pomocy;  


