
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja( Ps 84) 

Uzupełnij:  1. Jezus Chrystus … zwyciężył.  2. Jezusie, Synu … ulituj się nade mną!.                 
3. Jezus powiedział: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i  … a Ja was 
pokrzepię  4. Wielu … na niego, żeby umilkł  5. Pierwszego listopada obchodzimy Uroczystość  
Wszystkich … 6. Jezus przystanął i rzekł: … go /niewidomego/!  7. Jezus rzekł                             
do niewidomego: Idź, twoja wiara cię …   8.  Bartymeusz  był synem …  9.  Jezus, widząc tłumy 
… na górę. 10.  Błogosławieni cisi, albowiem oni na … posiądą ziemię  11. Błogosławieni, 

którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani … Bożymi  12. Błogosławieni, którzy łakną i … 
sprawiedliwości 13. Jezus Chrystus na życie rzucił światło przez …   14. Cieszcie się   i radujcie, 
albowiem … jest wasza nagroda w niebie  15. Błogosławieni … albowiem oni miłosierdzia dostąpią  
16. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ z mego powodu mówią … wszystko złe na was  

Spieszmy się kochać ludzi,             
tak szybko odchodzą  
zostaną po nich buty                      
i telefon głuchy 
tylko to, co nieważne jak krowa 
się wlecze … 
najważniejsze tak prędkie,                
że nagle się staje - 
potem cisza normalna                    
więc całkiem nieznośna  
jak czystość urodzona 
najprościej z rozpaczy  
kiedy myślimy o kimś zostając 
bez niego  
Nie bądź pewny, że czas masz, 
bo pewność niepewna  

zabiera nam wrażliwość               
tak jak każde szczęście 

przychodzi jednocześnie               
jak patos i humor … 
 - kochamy wciąż za mało                    

i stale za późno …                  
                                                

- Dni listopadowe przypominają największą tajemnicę człowieka: …  że odejdziemy 
stąd żywi  - To, co będzie nam najbardziej potrzebne, to chyba to, co wywalczymy przez 

prace nad sobą – miłość, ofiarę, modlitwę.                                                                        
-   Szukamy świętych, wyciągamy do nich ręce, potrzebujemy ich.  - A czy świeci 
nas potrzebują? Czy wyciągają ręce do nas ? Ktoś powiedział, że to my ich kochamy,            

a oni mają nas w „świętym nosie”, tak wysoko i daleko, że tylko nam fruwają nad głowam i. 
-  Wiara uczy, że wszyscy potrzebujemy się wzajemnie: święci potrzebują nas, a my ich.  
- Dlaczego święci nas potrzebują ?  Dlatego, że bez nas nie byłoby wszystkich 

świętych. Święci chcą się cieszyć pełnym szczęściem wszystkich zachwyconych Panem 
Bogiem… Święci chcą nas widzieć w swoim chórze... Na tym polega tajemnica 
obcowania świętych: my pragniemy ich – oni pragną nas, abyśmy we wspólnym 
wysiłku tęsknili za Bogiem  i łączyli się z Nim. (x. J. Twardowski)   
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 Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię        (2 Tm 1,10b) Mk 10,46b-52                                            

-  Gdy Jezus wraz 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. -                                                                           
Nie wiemy, jak długo niewidomy żebrak Bartymeusz siedział przy drodze, prosząc                     
o jałmużnę… dopiero spotkanie  z Jezusem odmieniło jego los. Dopiero Ten, który 
przywrócił mu wzrok i obdarował go światłem, nadał jego życiu nowy wymiar. Chrystus 
nieustannie przechodzi także przez nasze życie  i prosi nas o wiarę.                            
[O. T. Zamorski OP, „Oremus” X06, s. 118] 

 1 LISTOPADA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) 

Ojciec Franciszek – „…Droga do pokoju w świecie, w naszych 
społeczeństwach, ale także w naszych rodzinach wiedzie przez pokorę, 
łagodność i wielkoduszność… Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią 
prosił Ojca za uczniów „aby byli jedno”. A mimo to nieustannie docierają 

do nas wiadomości o wojnach i konfliktach, o łamaniu porozumień pokojowych. 
… - Jesteśmy wezwani do zachowania w sposób godny powołania, aby „z całą 
pokorą i cichością, z cierpliwością” znosić siebie nawzajem w miłości…                        
- By budować pokój, trzeba jedności wśród nas, pokory, łagodności – nas, którzy 
nawykliśmy do obrażania się nawzajem, krzyczenia …, trzeba słodyczy –                        
i wielkoduszności. Zapomnijmy o urazach i otwórzmy swoje serce. Ale czy można 
budować pokój na świecie tymi trzema małymi rzeczami? Tak, to jest ścieżka. 
Czy możemy osiągnąć jedność? Tak, idąc tą drogą: «z całą pokorą i cichością,               
z cierpliwością». … „Rada Jezusa: pogódź się na początku, pojednaj się na 
początku: to jest pokora, to jest słodycz, to jest wielkoduszność. Można budować 
pokój na całym świecie tymi małymi rzeczami, ponieważ są to postawy Jezusa: 
pokornego, łagodnego, przebaczającego wszystko. Dzisiejszy świat potrzebuje 
pokoju, nasze rodziny, nasze społeczeństwo potrzebuje pokoju. Zacznijmy 
praktykować te proste rzeczy od domu: wielkoduszność, łagodność, pokorę. 
Idźmy naprzód w ten sposób: zawsze budując jedność, umacniając jedność. 
Niech Pan nam pomoże w tym pielgrzymowaniu”                             
–…[z Homilii w Domu Świętej Marty 26 X 2018] 
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św. Jan Paweł II  - „ Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla 

siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu 
się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś 

sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus 
Odkupiciel (...) objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów  -  jeśli tak 
wolno się wyrazić - ludzki wymiar Tajemnicy  Odkupienia   [Enc. Redemptor hominis, 1979]

 Kardynał Stefan Wyszyński – Potęga Chrześcijaństwa tym się wyraża, że  nie 

rezygnuje z nikogo do „ostatniej chwili”. Zawsze oczekuje zwycięstwa miłości, 
choćby w ostatniej chwili konania.  [Kromka Chleba, s.80].                              
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?" Kościół dzisiaj obchodzi liturgię światła, radości, 
wiary; światło i radość z powrotu narodu wybranego z wygnania (I czytanie: Jr 31, 7-

9). Bóg pamiętał o “reszcie Izraela”, która pozostała Mu wierną, i On sam stał się 
jego przewodnikiem w czasie podróży do ojczyzny. Wszyscy powracają, nawet 
najbardziej dotknięci kalectwem i cierpiący, także “niewidomy i chromy” (tamże 
8), kiedy bowiem prowadzi Bóg, niewidomi są oświeceni, a chromi nie utykają. 
Piękny obraz wewnętrznego nawrócenia z ciemności i bezdroży grzechu.                               
Po ślepocie duchowej i ciągłym chromaniu między dobrem a złem człowiek, 
oświecony światłem Bożym, może postępować prostą drogą wiodącą                               
go do Boga.                                    
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:                         
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie                      
(Ps 33)                    IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                               
Okaż swą łaskę ufającym Tobie (Ps 33).                                                                            

[z: O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy, Żyć Bogiem, t. III, str. 367].  

    KALENDARIUM:                                                 
1 LISTOPADA  -  czw.  - Uroczystość Wszystkich Świętych –"Śpieszmy się kochać 
ludzi tak szybko odchodzą"...  -   Dzień ten kojarzy się z modlitwą                                         

i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nawiedzamy groby 
naszych bliskich, stawiamy kwiaty, zapalamy znicze. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym 
wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na 
ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również 

prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.                                            
2 LISTOPADA  -  pt.  - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Kościół w tym 

dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi o tych, którzy nie 
mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Sobór 
Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. - Aby przyjść z 
pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować 
odpusty zupełne.                               
Powoli nie tak prędko, proszę się nie pchać najpierw trzeba wyglądać 
na świętego, ale nim nie być. Potem ani świętym nie być ani na świętego 
nie wyglądać. Potem być świętym, tak, żeby tego wcale nie było widać …  
i dopiero na samym końcu święty staje się podobny do świętego. [ks. Jan Twardowski];
   

              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

               ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO                               

.                                            XXX Niedziela zwykła – 28  X  2018                              

 1.  Dziś  w całym Kościele,  we  wszystkich  świątyniach konsekrowanych, obchodzona 
jest  uroczystość konsekracji kościoła własnego. Pamiętajmy zwłaszcza tego dnia                    

o  Fundatorach,  Budowniczych i Artystach, dzięki którym mamy tak piękny kościół.                         
Dziś  serca nasze przepełnia również wielka wdzięczność i modlitewna pamięć o tych 
wszystkich  Dobrodziejach i Darczyńcach, którzy swoimi ofiarami przyczynili się i wciąż 
przyczyniają  do upiększania naszej świątyni parafialnej.                                 
2. We wtorek, 30.09., po Mszy św. wieczornej spotkanie nowych kandydatów do 

bierzmowania od kl. III gimn. wzwyż.                                                 
3. W środę kończymy nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do udziału w nich tych, którzy 

jeszcze nie byli.                                        
4. W dalszym ciągu przyjmowane są wypominki zarówno jednorazowe, jak i roczne. 

Od 1 do 8 listopada, w dniach szczególnej modlitwy Kościoła za Zmarłych, będzie 
możliwość, jak w ubiegłych latach, dołączyć swoich zmarłych do Mszy św. zbiorowej za 
zmarłych  o g. 18.00 . Przy zamawianiu należy podać dzień, w którym chcemy, aby była 
ona odprawiona.                                  
5. W czwartek, 1 listopada, Kościół będzie czcił Wszystkich Świętych. Msze św. jak         

w  każdą niedzielę. O godz. 17.00 będą Nieszpory Żałobne, po nich procesja                                     
z wypominkami, a o g.18.00  Msza św. w int. wszystkich zmarłych polec. w wypominkach. 
6. W piątek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień 

Zaduszny. Msze św. o g. 6.30, 7.30, 9.00 i 18.00. Msza św. o g. 9.00 sprawowana za 
wszystkich zmarłych, a po niej procesja z wypominkami. Z racji Dnia Zadusznego nie 
będzie pierwszo piątkowej Mszy św. wotywnej o Sercu P. Jezusa. W sobotę Msza św.                     
o Niep. Sercu Maryi o 7.30, a różaniec fatimski o 17.15.                                           
O g. 7.30 Msza św. w int. Ojczyzny na zakończenie Nowenny Niepodległości. Po Mszy 
św. będą rozprowadzane świece – miniatury Świecy Niepodległości. Wszystkich 
uczestników Mszy przez ostatnie 9 m-cy serdecznie zapraszamy.                                  
7. Już po raz 52 pragniemy udać się z parafialną pielgrzymką na Jasną Górę                          

przed I Niedzielą Adwentu. Po raz pierwszy Parafia nasza udała się tam 22.11.1965r. pod 
przewodnictwem ówczesnego Proboszcza. Mamy nadzieję, że również i w tym roku uda 
się nam  zorganizowanie tej  pielgrzymki.  Chętni na wyjazd mogą się zgłaszać do 
kancelarii parafialnej z dowodem osobistym (potrzebny będzie numer PESEL                                           
i własnoręczny podpis na ubezpieczeniu). Wyjazd 01 grudnia. Koszt 70 zł. (w tym 
przejazd, ubezpieczenie i obiad). Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania pod 
kierownictwem duchowym naszego Księdza Proboszcza.                                                 
8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która czeka wyłożona na regale 

obok ołtarza Św. Teresy od Dz. Jezus. Dziękujemy za sumienne opłaty za prasę!                           
9. Za tydzień nie będzie wypominków. Zapraszamy na godz. 9.00 na Różaniec                               

za Zmarłych. 

Tam, gdzie człowiek czuje się bezradny, najpełniej objawia się moc Boża. … Stając 
dziś nad grobami naszych zmarłych, przyjmijmy dobrą nowinę o tym, że „w Chrystusie 
wszyscy będą ożywieni”. Nasza niemoc spotka się nie z pustką, lecz z miłością Boga, 
którego każdy z nas zobaczy twarzą w twarz i który przygarnie nas tak samo, jak dziś 
przygarnia naszych zmarłych. [M.Majdan, „Oremus”XI 06, s. 10].   


