
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  

Papież 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 …- Zapomnijmy  o urazach                  
i otwórzmy swoje serce. … „Rada Jezusa: pogódź się na 

początku, pojednaj się na początku…. Można budować 
pokój na całym świecie tymi małymi rzeczami, ponieważ 
są to postawy Jezusa… 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] 
św. Jan Paweł II  - Jego pamiętne słowa: -„Bądźcie                
ze mną” - pierwsze słowa do Polaków po wyborze na 

papieża; - „Ja, syn polskiej ziemi” - „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi... Tej Ziemi” – Plac 

Zwycięstwa -1979 r. "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan 
wasz przybędzie"   (Testament JP II). Przecież nie cały 
umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa.(Tryptyk 

rzymski,2003) Życie zaś, zwłaszcza ludzkie, należy 
wyłącznie do Boga: kto podnosi rękę na życie 
człowieka, podnosi rękę na samego Boga. (Skarbiec 

myśli J P II) 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].  
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 głowami. - Wiara uczy, 

że wszyscy potrzebujemy się wzajemnie : święci 
potrzebują nas, a my ich.  -  Dlaczego świeci nas 
potrzebują ?  Dlatego, że bez nas nie byłoby wszystkich 

świętych. Święci chcą się cieszyć pełnym szczęściem 
wszystkich zachwyconych Panem Bogiem.   Każdy z nas 
przyszedł na świat jako niepowtarzalna, jedyna 
indywidualność. 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)   
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za moich bliskich, 

którzy odeszli do Domu Ojca ... Spróbuję pamiętać                      
o moim powołaniu do świętości …  
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Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć 
zwyciężył, a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię (2 Tm 1,10b)   

     Mk 10,46-52                                 

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.                                

Wciąż jesteśmy rozpięci między grzechem                              
a życiem w Duchu, między doczesnością                             
a nadzieją wieczności. Już poznaliśmy Chrystusa                         
i należymy do Niego przez chrzest, a jeszcze ciemności 
próbują się wedrzeć w nasze życie i oderwać od Niego. 
Już coś wiemy, rozumiemy, ale jeszcze nie do końca… 
Chrystus jest Tym, który przywraca wzrok niewidomym; 
Tym, który na nasze życie rzuca światło przez Ewangelię. 
Wołajmy dziś do Niego, z głębi naszych serc,                            
aby rozproszył nasze ciemności i przyciągnął nas do 
siebie – nierozerwalnie, na zawsze.                                         
[H. Ożdżyńska, „Oremus” X 2009, s. 108]. 

Niewidomy wierzył, zanim doświadczył na sobie cudu. 
Wierzył poi ciemku, z zamkniętymi oczami, wtedy, kiedy 
otaczała go zupełna ciemność. Nieraz nam się wydaje,             
że aby wierzyć, wszystko musi być jasne. „Nie wierzę – 
słyszymy – mam wątpliwości. Wszystko jest ciemne! Jak 
pojąć Trójcę Przenajświętszą, komunię świętą? Jak 
pogodzić pozorny bezsens życia z dobrocią i mądrością 
Pana Boga? Jak pogodzić obecność Boga z wojnami, 
nienawiścią, cierpieniem niewinnych ludzi i dzieci?” – 
Wiara byłaby niepotrzebna, gdyby wszystko było jasne.       
W niebie nikt nie potrzebuje wierzyć. W niebie każdy 
widzi. Wiara jest cudem ufności po ciemku. 
[x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s.158].   
 Jezus zwyciężył śmierć i grzech. Wielkość tego 
zwycięstwa uświadamiamy sobie, kontemplując dziś 
nieprzeliczony tłum świętych, stojących z radością przed 
tronem Boga… Każdy, „kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca 
się, podobnie jak On jest święty”…    
                      [M. Majdan, „Oremus” XI 06,http: 

//mateusz.pl/czytania/2012] 

 MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wspomagał 
wzajemnie, w harmonii, wszystkich swoich członków  - 
Ciebie prosimy...        
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby wspierany 
Bożymi łaskami uczył nas jak być Twoimi prawdziwymi 
uczniami – Ciebie prosimy ...                                                            
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich 
rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby mogli cieszyć się 
Bożym błogosławieństwem. - Ciebie prosimy ... 
4. Módlmy się o opieką Matki Bożej – aby uczyła nas 
Bożej miłości – Ciebie prosimy ... 
5. Módlmy się za nas samych - abyśmy szli Twoimi 
śladami i uczyli się kochać bliźniego jak Ty nas 
umiłowałeś  - Ciebie prosimy ...   
Krzyż to takie szczęście że wszystko inaczej…  
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  
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak 
gdyby dyktował go 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 2008  -  czw.  - Uroczystość Wszystkich 
Świętych –"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko 

odchodzą"...  -   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 2008  -  pt.  – Wsp. Wszystkich 
Wiernych Zmarłych -  w tradycji polskiej dzień ten jest 
nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". - 

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. 
 Św. Jan Maria Vianey modlił się nie tylko                          

za zmarłych, ale modlił się do nich. Modlitwa wielka                                
i tajemnicza – modlitwa wzajemnie sobie udzielanej 
pomocy we wspólnocie świętych. Ten, kto się modli                             
za zmarłych, doświadcza w życiu wielu łask.                      
Co to znaczy „Świętych obcowanie” –  Do wspólnoty 

świętych (komunii świętych) należą wszyscy ludzie, którzy 
swoja nadzieję pokładają w Chrystusie i przez chrzest 
przynależą do Niego, bez względu na to, czy już umarli, 
czy jeszcze żyją. Ponieważ jesteśmy w Chrystusie jednym 
ciałem, żyjemy w jednej wspólnocie obejmującej niebo                            
i ziemię. [946-962]. Kościół jest wspólnotą większą niż 
myślimy. Należą do niego żywi i zmarli bez względu na to, 
czy znajdują się w czyśćcu, czy w chwale Bożej; znani                          
i nieznani; wielcy święci i niepozorni ludzie. Możemy 
nawzajem się wspierać ponad śmiercią. Możemy 
przywoływać imiona naszych patronów i ulubionych 
świętych, ale także naszych zmarłych, co do których 
wierzymy, że są już u Boga. I odwrotnie. Możemy przez 
naszą modlitwę dopomóc naszym zmarłym, znajdującym 
się jeszcze w czyśćcu. Każdy, kto czyni lub cierpi                               
z Chrystusem i dla Chrystusa, przyczynia się dla dobra 
wszystkich…   [YOUCAT POLSKI,KKK 146s.90-91] 


