Uzupełnij: 1. „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię ...” 2. „Czy możecie
pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być …?”
3. „Co chcecie, żebym wam … ?” 4. „Chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również ...”
5. „Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej … prawej lub lewej”. 6. „Kielich, który
Ja mam pić, pić …” 7. Jakub i Jan to synowie ... 8. „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale
… jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie” 9. „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu
...”. 10. … oburzyli się na Jakuba i Jana. 11. „Syn … przyszedł, żeby służyć”. 12. „Wiecie,
że ci, którzy uchodzą za władców narodów, … je.” 13. Jezus „przyszedł, żeby służyć i dać
swoje … na okup za wielu”. 14. „A kto by chciał być pierwszym między wami, niech
będzie niewolnikiem …” 15. „Kto by między wami chciał się … wielkim, niech będzie
sługą waszym”.
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„Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć
chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” (Mk 10, 38). – Być blisko Jezusa to iść
Jego drogą krzyżową, dać kielich własnej krwi, jak w podniosłych słowach mówi
Ewangelia. – Może ktoś zapyta: Dlaczego znowu cierpienie? – Dlaczego w
ogóle jest cierpienie? – Nie ma na te pytania wystarczającej odpowiedzi. Jedyną
odpowiedzią jest sam Chrystus, który dobrowolnie przyjmuje krzyż.
Mówią nieraz, że cierpienie nie ma sensu. I mają racje i nie mają,
bo cierpienie dla samego cierpienia nie ma sensu, ale Jezus uczył tego
cierpienia, które jest wysiłkiem, jest drogą, trudem i mądrością spełniania
zadania, jakie Bóg stawia nam do wykonania.
[x Jan Twardowski, W świetle
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Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą
i tarczą…
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei
pokładanej w Tobie.. (Ps 33);
MOJE
POSTANOWIENIE:
Pomodlę
się
o duchowy chrzest, o łaskę naśladowania i poddania się Chrystusowi …
Ewangelii, s.155].
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Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. (Mk
10,45);
Mk 10, 35-45
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam
uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej,
a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?"
Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić,
wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono
tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli
oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że
ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą
władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu".
Wpatrujemy się w Jezusa i naśladujemy Go we wszystkim, inaczej bowiem nie
możemy iść za Nim dokądkolwiek On idzie. Iść za Nim to zaprzeć się samego siebie,
wziąć swój krzyż i iść Jego śladami. On nigdy nie szukał swego, nie szukał własnej
chwały, ale uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.
Tak jak Jezus umiłował wolę Ojca ponad wszystko, tak i my miłujemy Pana bardziej niż
wszystkich, a nawet więcej niż własne życie. Nie jest uczeń nad Mistrza, ale ma być jak
jego Mistrz. Jesteśmy posłuszni Jezusowi we wszystkim, bo On jest naszym jedynym
Mistrzem i jedynym Panem.
[Marek Ristau];

• O. Franciszek - „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Do tego jesteśmy powołani:
do jedności, do komunii, do braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy ogarnięci
jedyną miłością Boga. Wszyscy, bez różnicy, a w szczególności my, pasterze, jak pisał
św. Cyprian: „Powinniśmy mocno się trzymać tej jedności i jej bronić,
a zwłaszcza będąc biskupami, którzy przewodzą w Kościele, abyśmy dowiedli,
że także urząd biskupi jest jeden i ten sam oraz niepodzielony” (O jedności
Kościoła, 5). W jednym ludzie Bożym idziemy więc razem, aby doświadczyć
Kościoła, który otrzymuje i żyje darem jedności i otwiera się na głos Ducha. [z inauguracji
pierwszego etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 09.10. 2021];

• św. Jan Paweł II - „- Gdy patrzymy na dzisiejszy świat powierzchownie,
uderzają nas liczne fakty negatywne i możemy popaść w pokusę pesymizmu.
Jest to jednak wrażenie nieuzasadnione, wierzymy przecież w Boga, Ojca i
Pana, w Jego dobroć i miłosierdzie. [Encyklika REDEMPTORIS MISSIO 1990]
• Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia – Największą
mądrością, jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać. [Kromka Chleba s.33].
Sługo
Boży Stefanie Wyszyński – przyczyń się za nami!

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? Żądza zaszczytów i przywilejów, żądza sławy i władzy, jest jednym z najsilniej
zakorzenionych w ludzkiej naturze dążeń. Chrystus rozumie te ambicje i akceptuje je, ale
chce je przemienić w taki sposób, by z siły egoistycznej i niszczącej, stały się energią
twórczą, popychającą człowieka do heroizmu i służby dla wspólnego dobra. Żeby
to jednak mogło się dokonać, czy zgadzam się przejść próbę, taki duchowy chrzest,
w którym wyrzeknę się siebie, swoich pożądań, egoistycznych dążeń, ambicji... – czy
poddam się Chrystusowi? - czy dostosuję się do wzoru, który On nam pozostawił. Jest
to wzór skrajnie przeciwny do tego, który podsuwa nam świat i ci, którzy rządzą narodami.
- Czy pozwolę się ochrzcić chrztem, który przeszedł Chrystus?– i wezmę do rąk Jego
kielich, potraktuję poważnie Jego słowa … Oby nie było za późno...
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: Żeby służyć, Ks. Mariusz Pohl]
KALENDARIUM
18. 10. – pn. – Święto św. Łukasza, ewangelisty - towarzysząc św. Pawłowi
w podróżach, doświadczał Bożego wsparcia i obfitości jego darów. 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. 10. – wt. – Wsp. Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.
37 rocznica śmierci – PAMIĘTAMY
(1947-1984)
Ur. się na Podlasiu. Od 11 roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie
przed lekcjami w szkole… Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana
Wyszyńskiego 28 maja 1972 r. Od 20 maja 1980 r. mieszkał i służył w parafii św.
Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent angażował się w
duszpasterstwo świata pracy, (w czasach tworzenia się "Solidarności", w stanie wojennym
oraz po jego zniesieniu). 19 X 1984 r. ks. Jerzy wracał samochodem z posługi
duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy MSW
(Wydział do walki z Kościołem) i uprowadzony. Zmasakrowane ciało kapłana wyłowiono
30 X koło Włocławka. 6 VI 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego;
19 X – wt - 1984 – Wspomnienie w rocznicę Beatyfikacji bł. Matki Teresy –
Misjonarki Miłości - ur. się 26 VIII 1910 r. w Skopje - zm. w wieku 87 lat na zawał serca
w Kalkucie 5 IX 1997 r - W ciągu całego życia Matka Teresa przemierzała cały świat,
zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej
i pomagając na różne sposoby
najuboższym i najbardziej potrzebującym. Jan Paweł II dokonał Beatyfikacji Matki Teresy
w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu w dn. 19 X 2003
22. 10. – pt. – Wsp. Św. Jana Pawła II, papieża - (1920-2005). „Nie bójcie się!
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. (…) Chrystus wie, co kryje się we
wnętrzu człowieka. Tylko On to wie”. To wezwanie na różne sposoby powtarzał przez cały
swój pontyfikat... Dziś wzywa nas do tego samego: aby nie bać się i być otwartym na
Chrystusa i (Jego mocą) na człowieka. To fundament cywilizacji miłości.
23. 10. – sb. – przybędzie do naszej parafii kopia cudownego Obrazu Matki
Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX Niedziela zwykła –
17 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

.

1. Zgodnie z zapowiedzią, po każdej Mszy św. Zespół Caritas kwestuje przed
kościołem na cele charytatywne naszej parafii. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie! W
tym roku również ze względu na obostrzenia epidemiczne, nie będziemy zbierać
produktów żywnościowych na świąteczne paczki. W to miejsce zbiórki w trzech kolejnych
miesiącach, październik, listopad i grudzień, będą przeznaczone właśnie na świąteczne
zakupy do paczek. Podzielmy się sercem biedniejszymi od siebie. Nie omijajmy
kwestujących z puszką szerokim łukiem. Jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie
wsparcie!
2. O godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci SP 387 przed I Kom. Św.
i ich rodziców.
3. Cieszymy się, że nasza propozycja zawiązania grupy młodych ludzi w ramach
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, spotkała się z pozytywną odpowiedzią.
Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.45 w Sali parafialnej.
Zapraszamy wszystkich chętnych od 15 do 30 lat.
4. We wtorek Kościół czci Bł. Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika, a w piątek,
22.10. św. Jana Pawła II, Papieża.
4A - "Grupa, która rozpoczęła swoje przygotowanie do Sakr. Bierzmowania
będzie miała spotkanie w środę o g. 18.45 w sali parafialnej."
4B - "Przyjmujemy zapisy ósmoklasistów do Sakr. Bierzmowania po każdej Mszy
św. niedzielnej i na spotkaniu, które będą mieli we wtorek, 19.10 o g. 18.45 w sali
parafialnej."
5. Jeszcze pozostała prawie połowa października, kiedy to odprawiane są nabożeństwa
różańcowe. Zachęcamy do udziału zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie mieli okazji.
Nabożeństwa odbywają się codziennie o godz.1715 .
6. Zarówno w zakrystii jak też w kancelarii parafialnej przyjmowane są wypominki
roczne i jednorazowe.
Na jednorazowych zaznaczamy dzień odczytania Imion
Zmarłych. Będą one czytane: 1.XI w czasie procesji po Nieszporach Żałobnych
o g. 17.00 , 2.XI podczas procesji po Mszy św. o g.900. Przypominamy o pisaniu nazwisk
drukowanymi literami.
7. 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 każdego z tych dni o g. 1800 . Przy zamawianiu należy podać dzień,
w którym chcemy, aby była ona odprawiona.
8. Nasze parafialne kalendarze są dostępne w kancelarii parafialnej. Jeśli ktoś pragnie go
zakupić prosimy o kontakt z kancelarią.
9. W najbliższą sobotę, 23.10. – przybędzie do naszej parafii kopia cudownego
Obrazu Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Powitamy Ją
o g. 18.00 Mszą św., na którą serdecznie zapraszamy. Kopia ta peregrynuje po
warszawskich parafiach, ostatnio nawiedziła parafię św. Józefa na Kole. U nas będzie
przebywać do następnej soboty 30.10. Szczegółowy program nawiedzenia przedstawimy
w przyszłą niedzielę.
10. Przypominamy o bezwzględnym i prawidłowym zasłanianiu nosa i ust oraz
o zachowaniu należytego odstępu między sobą w kolejkach do Komunii św.
Nie zapominajmy o dezynfekcji rąk. Przy wejściu do świątyni jest dostępny płyn
dezynfekcyjny. Prosimy o korzystanie z niego.

