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 EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ TRZECIĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                 Mk 7,31-37            

Uzdrowienie głuchoniemego 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili 
Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w 
jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do 
niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu 
nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni 
zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i 
niemym mowę”. 

� ●  
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o człowieku głuchoniemym, który i nie słyszy, i mówić 
nie może. Pan Jezus mówi do niego: Effatha, to znaczy: „Otwórz się!”. To jest dla niego 
pierwsza łaska – najpierw słyszeć, aby mógł także mówić. Ale dokonuje tego cudu w 
sposób dziwny: bierze go osobno od tłumu. 
Tego człowieka głuchoniemego, który ma być uzdrowiony, Pan Jezus bierze jakby na małe, 
malutkie rekolekcje... Za chwilę ma odzyskać słuch i mowę. To nie może dokonać się w 
ludzkim zgiełku, który mógłby go przerazić. To przejście od niesłyszenia do słyszenia i 
mówienia dobrze ma się dokonać w atmosferze spokoju. On ma nie tylko usłyszeć, ale i 
zrozumieć, co się stało, dlatego Jezus przykazuje mu, żeby nikomu nie mówił. Być może 
sam posłuchał i spełnił to Jezusowe polecenie, ale obecni „tym gorliwiej rozgłaszali”. Czy 
jednak świadkowie tego cudu dostrzegali w tym wydarzeniu także Jezusową miłość do 
człowieka? Czy podziwiali tylko niezwykłe wydarzenie, czy też pogłębiła się ich wiara?...  
Pan Jezus najpierw spojrzał w niebo i westchnął. To był Jego – tak możemy powiedzieć – 
akt strzelisty. Syn Boży skierowuje swoje serce i oczy do Ojca. Pragnie przez to objawić i 
tę prawdę, że to Ojciec działa za Jego pośrednictwem. I spełnia się proroctwo Izajasza – 
dzisiejsze pierwsze czytanie: „On sam przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy 
niewidomych i uszy głuchych się otworzą”. 
 

       
             Z tegorocznych plonów przygotowali również dary ołtarza /cd. str.3/. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Pragnę gorąco podziękować mieszkańcom Studzianek na czele z p. Sołtysem 
    za piękny wieniec dożynkowy, kosz z art. spożywczymi, chleb i kwiaty. Dziękuj ę 
    Kołom Gosp. Wiejskich za wieńce dożynkowe, przyśpiewki, stroje ludowe. 
2. Składam serdeczne „Bóg zapłać” tym rodzicom, którzy natrudzili si ę, aby dobrze 
    wypadła nasza Parafiada Fantowa. 
 

           
W przygotowaniach Parafiady Fantowej brały udział dzieci, młodzież i rodzice. To 
stoisko miało duże powodzenie wśród uczestników dożynek /cd. str 4/. 

� ●  
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Maj ę Ostałowską – niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
� ●  

SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 
Łukasz Szydłowski, kaw. z par. tut. i Marzena Pachnik, panna ze Strzemesznej; 
Marian Wieczorek, kaw. z par. tut. i Dagmara Zając, panna z Łodzi; 
Paweł Mielewski, kaw. i Lidia Matysiak, panna - oboje z par. tutejszej; 
Paweł Wojtkiewicz, kaw. i Agnieszka Badowska, panna – oboje z par. tutejszej. 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

 
Jasiu pyta mamę: 
- Mamo, czy to prawda że Bóg nas karmi? 
- Tak synku. 
- A bocian przynosi dzieci? 
- Tak. 
- A prezenty rozdaje Święty Mikołaj? 
- Oczywiście synku.  
- To po co trzymamy w domu tatusia? 
 

 
INTENCJE 

                                                     PONIEDZIAŁEK 07. 09. 2009. 
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg./. 
                                                      



                                                       WTOREK 08. 09. 2009 
NARODZENIE  NMP /po święcenie ziarna/ 

  9.00 Za +Stefana Wójcika w 17 rocz. śmierci oraz cr. Pałągiewiczów i Skonecznych. 
18.00 Za +Mariannę, Wojciecha i Jana Lipskich, Mariannę, Wojciecha i Tadeusza 
                 Wieczorków oraz rodzinę Miniaków. 
19.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. / 
                                                      ŚRODA 09. 09. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błog. i zdrowie dla Marii i Jana z racji 23 rocz. ślubu i ich córek. 
          Za +Krzysztofa Gromka /greg. /; 
                +Kazimierza Pasika /int. od siostry Janiny i brata z rodzinami/; 
                   +Genowefę i Władysława Pecynów;; 
                +Józefę i Michała Rybaków, Janinę i Wacława Andrzejewskich;  
                +Kazimierza Skonecznego /int. od chrzestnicy Barbary z rodziną/; 
                +Marię Stanisławską /int. od rodziny/; 
                +Jana Kolczaka w 40 rocz. śmierci i Stanisławę, Teresę Kacprzak, 
                   zmarłych z rodz. Olczaków i Haraśnych. 
                                                     CZWARTEK 10. 09. 2009 
 9.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.  
                                                     PIĄTEK 11. 09. 2009 
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /. 
19.00 O Boże błog. i wszelkie łaski dla Wiktorii w 1 rocz. urodzin. 
                                                     SOBOTA 12. 09. 2009 
17.00 Ślub – Bożena Cała i Adam Petla. 
18.00 Za +Jana Kępę w 11 rocz. śmierci, Henryka i Zofi ę Kępów. 
18.30 O Boże błog. dla Katarzyny Bednarek z racji 18 rocz. urodzin. 
19.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /. 
                                                      NIEDZIELA 13. 09. 2009. 
  9.00 O Boże błog. dla Danuty i Józefa Janasów z racji 45 rocz. ślubu; 
          Za +Krzysztofa Gromka /greg./. 
12.00 O Boże błog. dla Amelki w 2 rocz. ur. i Oskara, Adriana w 3 rocz. ur. i ich 
                  rodziców oraz Mateusza w 9 rocz. ur. i jego rodziców; 
          O Boże błog. dla Krystiana Płockiego z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Mariannę, Stanisława, Agnieszkę, Jana, Bronisława, Mariannę  
                  Kupidurów oraz Mariannę i Jana Chudych. 

      
Dożynki uświetnił taniec marynarski Aniołków starszych i taniec słoników  
Aniołków młodszych.    


