Uzupełnij: 1. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie” 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. „Nikt nie … domu, braci, sióstr, matki,
ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej”.
10. Boża mądrość wskazuje drogę do prawdziwego skarbu, którym nie są jakiekolwiek
dobra ... 11. Jest naszym Zbawicielem. 12. „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez …
igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.”
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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 Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s.153].
• Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia – Gdy mówimy
do ludzi tylko w prawdzie, nasze słowa budzą niechęć i odrazę, ale gdy mówimy
o prawdzie i w miłości, na pewno serca rozpłomienią. [Kromka chleba, VI,10];
Sługo Boży Stefanie Wyszyński – przyczyń się za nami!
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”.
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, zaczął Go pytać: "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 odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością 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 dookoła
i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa
Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci,
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.
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 być
zbawiony?" Jezus popatrzył 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 lub 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".
Słowo Boże jest żywe i pełne mocy, w nim jest duch i jest życie. Kto kocha Słowo Boże
i żyje nim, ten wybrał najlepszą cząstkę, której nigdy nie utraci. Wszystko bowiem
przeminie, niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże trwa na wieki. W nim jest mądrość
prowadząca do zbawienia, jest moc przemienienia i obfite życie w Duchu. Cóż nam
pomoże, choćbyśmy cały świat zdobyli, a nie mieli Słowa Bożego w sercu swoim?.
[Marek Ristau];

• O. Franciszek - „…Droga do prawdy i wolności jest procesem żmudnym
i trwa przez całe życie. Jest to droga, w której jesteśmy prowadzeni i wspierani
przez Miłość płynącą z krzyża” … - Wolność to skarb, który doceniamy naprawdę
dopiero wtedy, gdy ją tracimy. Dla wielu z nas, nawykłych do życia w wolności,
często jawi się ona bardziej jako pewne nabyte prawo, niż dar i dziedzictwo, którego
należy strzec. Ileż to nieporozumień wokół tematu wolności, ileż różnych wizji ścierało się
na przestrzeni wieków!...
Nigdy nie można zmuszać w imię Jezusa, nie można nikogo czynić niewolnikiem w imię
Jezusa, który czyni nas wolnymi. Chodzi o wolność będącą darem, jaki otrzymaliśmy
w sakramencie chrztu św.. [z papieskiej katechezy, 06.10. 2021];
• św. Jan Paweł II - „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Oto
bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma
naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. [29 października 1978].

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie 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? – 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
13. 10. – śr. – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera - Wacław (późniejszy
Honorat) (1829 – 1916) jako młody człowiek utracił wiarę. Podczas studiów trafił do
więzienia, oskarżony o udział w spisku przeciwko carowi. Tam ciężko zachorował
i przemyślał swoje życie, co doprowadziło go do głębokiego nawrócenia. Po wyjściu na
wolność dokończył studia i wstąpił do zakonu kapucynów. Zasłynął jako charyzmatyczny
spowiednik, odnowiciel życia zakonnego i założyciel wielu zgromadzeń zakonnych,
w większości bezhabitowych. Ludzie wątpiący, pogubieni i przeżywający kryzysy
znajdowali u niego zrozumienie i radę. Aż szesnaście spośród założonych przez niego
zgromadzeń istnieje i działa do dziś. [Hanna Ożdżyńska, „Oremus” październik 2009, s. 58-59].
15. 10. – pt. – Wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (15151582) 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. 10. – sb. – Wsp. św. Jadwigi Śląskiej – Wywodziła się z arystokratycznego rodu
z Andechs w Bawarii. W b. młodym wieku poślubiła księcia wrocławskiego Henryka
Brodatego. Stanowili wzorowe małżeństwo i 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.
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. XXVIII Niedziela zwykła –
. 10 PAŹDZIERNIKA 2021 r.
1. Przeżywamy dziś z całym Kościołem w Polsce XXI
Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się!”. 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. 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. Dziś o g. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej przed I Kom. Św. dla dzieci z KZE.
3. W naszej Parafii powstaje wspólnota młodzieży – Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży – przeznaczone dla osób w wieku od 15 do 30 lat. Proponujemy różną formułę
spotkań formacyjnych do integracyjnych włącznie. Uczymy łączyć postawę ewangelicznej
Marty i Marii. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek,
11 października, na godz. 19.00 do Sali parafialnej – wejście „D” budynku szkoły,
schodami w dół. Poprowadzi je Ks. Kamil Falkowski odpowiedzialny za KSM w naszej
Archidiecezji.
4. We wtorek, 12.10 o g. 7.30 będzie sprawowana Msza św. w intencji Dyrektorów,
Nauczycieli i Katechetów naszych szkół z okazji Dnia Nauczyciela. Wszystkim
Nauczycielom już dziś składamy serdeczne życzenia wielu Bożych Łask na trud
wychowania i nauczania.
5. W środy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
bezpośrednio po różańcu,
który przypominamy jest codziennie o 17.15.
6. 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 tych pobożnych praktyk.
7. Cieszymy się, że nasz kalendarz parafialny spotyka się z pozytywnym odbiorem.
Są w nim zawarte niepowtarzalne, przygotowane specjalnie dla naszej parafii informacje.
Minimalna cena ustalona jest na 13 zł. Jest ona formą „cegiełki” na nasz fundusz
liturgiczny, z którego zakupujemy różne przedmioty i szaty liturgiczne potrzebne
do uświetnienia liturgii. To dzięki Waszemu wsparciu możemy coraz piękniej sprawować
obrzędy i nabożeństwa. Kalendarz dostępny jest pod chórem. Za wszelkie ofiary składamy
serdeczne „Bóg zapłać!”
8. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zapisów na nowy cykl przygotowań do Sakr.
Bierzmowania. Zgłoszenia przyjmowane są po każdej Mszy św. w zakrystii lub w tygodniu
w kancelarii parafialnej. Dotyczy to młodzieży z pierwszych klas szkoły średniej.
Zapisy przyjmujemy do piątku włącznie.
9. Zachęcamy do nabycia tygodnika „Idziemy”. Są również inne tygodniki i miesięczniki
katolickie, do lektury których gorąco zachęcamy.

