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 EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ DZIEWIĄTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                            Mk 10,17-30 

Przełożeństwo jest służbą 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: 
„Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich 
zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „U życz nam, 
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, 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 pi ć, 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 dziesięciu to usłyszało, 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 wielki, 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 na okup za 
wielu”. 

� ●  

Dziś w Ewangelii słyszymy już trzecią zapowiedź Męki. Prośba Apostołów o miejsce przy 
Nim jest taka ludzka, wzruszająca, jednak zbyt ziemsko rozumiana. Dlatego Pan Jezus 
mówi o służbie, której przykład dał nam całym swoim życiem. Jak taka służba powinna 
wyglądać i być wypełniona? Oto przykład z życia:  
Otoczony domami niewielki plac zabaw dla dzieci. W tej chwili pusty. Ale chodzi po nim 
stara kobieta i pochylając się coś zbiera, wkłada do plastikowego worka. Widzi to ojciec 
jednego z dzieci i zaniepokojony, czy to aby nie pieniądze, które dzieci zgubiły, podchodzi 
do niej i pyta: „A co pani tu zbiera?...”. Kobieta uśmiecha się nieśmiało i mówi: „Ktoś 
rozbił butelkę i rozsypało się szkło... Zbieram, żeby dzieci nie pokaleczyły sobie nóżek”. I 
pokazuje w swojej torbie odłamki szkła...  
To była jej służba! 
 
 
 
 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Informuj ę, że w dniu 22 października o godz. 16.00 Ks. Biskup Andrzej, 
    Franciszek  Dziuba udzieli Sakramentu bierzmowania 71 osobom z naszej 
    parafii.  W związku z tym zapraszamy do Sakr. pojedn. młodzież  przygotowującą 
    się do bierzm., rodziców i świadków 20 paźdz. br. od godz. 15.00, a 21 pażdz. po 
    Różańcu do pomocy przy sprzątaniu kościoła.  
2. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ 
    na godz. 16.00.  
3. Po Mszach św.  i codziennie w godz. kancelaryjnych, tj. 9.00-9.30 przyjmuję na  
     wypominki za drogich nam zmarłych. Stosowne druki dołączone zostały do  
    „Informatora” i le żą na stolikach. 
4. Informuj ę, że od następnej niedzieli wszystkie Msze św. popołudniowe będą  
    odprawiane o godz. 16.00. 
5. Zapraszam do Oratoryjnej Kawiarenki. 
 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Idzie Jaś z mamą na spacer. Nagle zauważają kota. Jaś pyta: 
-Mamo? A to kot czy kotka??? 
-No pewnie że kot, przecież widzisz że ma wąsy! 
 
Ciocia mówi do Jasia: 
- Jasiu jaki ty jesteś do mnie podobny. 
- Mamo.... ciocia mnie straszy. 
 
- Jak nazwiemy człowieka, który ciągle gada i gada, chociaż nikt go nie słucha? - pyta się 
pani na lekcji  
- Takiego człowieka nazwiemy nauczycielem - odpowiada Jaś. 
 

          
W miniony weekend uczestniczyliśmy w konferencji Grup Modlitewnych O.Pio  
zorganizowanej przez braci franciszkanów w Tenczynie. 

 



                                                                  
INTENCJE 

 
                                                     PONIEDZIAŁEK 19. 10. 2009. 
16.00 Za +Michalinę w 7 rocz. śmierci i Jana Matyjaszczyków. 
 
                                                     WTOREK 20. 10. 2009 
15.00 Spowiedż dla osób przystępujących do Sakr. bierzm. 
16.00 Za +Bronisława i Adama Maik. 
 
                                                      ŚRODA 21. 10. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Tadeusza w 25 rocz. śmierci i Jana Grzelków oraz Józefa i Stanisławę 
                  Kordeckich; 
                +Kazimierza Pasika /int. od rodziny Kozerów/; 
                +Kazimierę, Kazimierza i Bernarda Rogulskich oraz Bronisława Tworskiego  
                +Anielę, Eleonorę i Władysława Skonecznych; 
                +Czesława Jańskiego /popogrzebowa/; 
                +Annę Szymańską w 13 rocz. śmierci; 
                +Cecylię Karczmarek /int. od syna i córek/, 
                +Irenę i Kazimierza Kocików, Stefana i Anielę Michałowskich oraz  
                  Mirosławę i Tadeusza Modzelewskich; 
                +Jadwigę Musik w 13 rocz. śmierci. 
 
                                                     CZWARTEK 22. 10. 2009 
16.00 W int. bierzmowanej młodzieży. 
 
                                                     PIĄTEK 23. 10. 2009 
16.00 Za +Władysława Haraśnego w 12 rocz. śmierci. 
 
                                                     SOBOTA 24. 10. 2009 
16.00 Za +Praksedę w 11 rocz. śmierci i Kazimierza Skonecznych, Henryka 
                 i Stanisława Walickich oraz cr. Skonecznych i Wonsowiczów. 
 
                                                     NIEDZIELA 25. 10. 2009. 
                                                           / zmiana czasu/ 
  9.00 O Boże błog. dla Barbary i Grzegorza z racji 30 rocz. ślubu i ich dzieci; 
          O Boże błog. dla Anieli i Wacława z racji 50 rocz. ślubu i ich całej rodziny. 
12.00 O Boże błog. dla Agnieszki i Mariusza Mularczyków z racji 10 rocz. ślubu 
                  i ich dzieci; 
          O Boże błog. dla Beaty i Michała z racji 1 rocz. ślubu i ich córeczki Oliwii; 
          O Boże błog. i zdrowie dla Mamy z okazji 79 rocz. urodzin /int. od dzieci/.  
16.00 Za +Tadeusza i Jana Lipskich oraz dziadków Jankowskich i Lipskich. 
 
 
 
  


