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 EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                               Mk 10, 46-52  

Uzdrowienie niewidomego 

Gdy Jezus razem 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 niewidomeg o, 
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: "Id ź, twoja 
wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą". 

� ●  

... A my skierujmy oczy na siebie. Jestem chrześcijaninem. Czego oczekuję jako wyznawca 
Chrystusa? Czy potrafię nakłaniać bliźnich, żeby szli do Pana Jezusa? Czy jak tamci z 
Ewangelii uczę się być na co dzień cichym apostołem mojej wiary? Słowa zachęty: „Bądź 
dobrej myśli” są także i dla nas wezwaniem, byśmy uczyli się nieustannie zachęcać naszych 
bliźnich do szukania Pana Jezusa – w życiu codziennym, w modlitwie. Często oczekujemy 
od innych słowa otuchy i zachęty. Bądźmy sami apostołami wiary i ufności. Często 
serdeczne, z głęboką wiarą powiedziane słowa: „Pomodlę się za ciebie” są nie tylko 
wyrazem wiary, ale i miłości.  
Pan Jezus mówi do niewidomego: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła!”. Mówię czasem do 
ludzi, którzy narzekają, że zbyt mocno słońce świeci i będzie susza, kiedy indziej zaś, że 
deszczu dużo spadło i grozi powódź. Bóg dał przyrodzie prawa, które nią kierują. I On teraz 
„guzików nie naciska”, jak w jakiejś maszynie, tylko obdarzył człowieka rozumem, 
żebyśmy myśleli, jak mamy z tych praw korzystać dla wspólnego dobra i jak najczęściej 
zapraszać naszych bliźnich, żeby szli do Pana Jezusa ze swoimi ludzkimi problemami, 
kiedy sami sobie pomóc nie możemy. 
 

          
Ks. Bp w asyście Księży udziela Sakr.            Młodzież składa podziękowania. 
Bierzmowania. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ 
    na godz. 16.00.  
2. Po Mszach św.  i codziennie w godz. kancelaryjnych, tj. 9.00-9.30 przyjmuję na  
     wypominki za drogich nam zmarłych. Stosowne druki leżą na stoliku z prasą. 
3. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00 
    w kościele i o godz. 12.00 na cmentarzu, a po niej procesja żałobna z poświęceniem  
    grobów. W tym dniu ministranci będą zbierać ofiary na Seminarium Duchowne. 
    W Dzień Zaduszny Msze św. tylko w kościele o godz. 9.00 i 16.00. 
4. Składam serdeczne „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy przyczynili się do godnego 
    przyjęcia Ks. Biskupa w naszej parafii. 
5. Zapraszam do Oratoryjnej Kawiarenki. 
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UŚMIECHNIJ SI Ę 

Północ. Kowalski puka do drzwi Nowaka: 
- Panie sąsiedzie, rozwiązał pan zadanie z matematyki swego syna? 
- Właśnie przed chwilą udało mi się skończyć. 
- A da pan odpisać? 
 
Rozmowa sąsiadek: 
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek 
przekazał na sierociniec ... 
- A dużo tego było? 
- Ośmioro dzieci... 
 
Idzie sobie pijak z knajpy do domu. Jest tak pijany, że ledwo trzyma się na nogach. Idzie i 
spotyka policjanta, więc pyta się go: 
- Panie władzo, ile mam guzów na głowie? 
- Trzy - odpowiada policjant. 
- To dobrze, jeszcze trzy słupy i będę w domu. 
    

                                                                    
 Ks. Bp poświęcił również kawiarenkę oratoryjn ą i kaplicę zimową 
  



 
INTENCJE 

                                                     PONIEDZIAŁEK 26. 10. 2009 
16.00 Za +Krzysztofa Gromka /int. od młodzieży z Oś. Skarpa/. 
                                                     WTOREK 27. 10. 2009 
16.00 Za +Krzysztofa Gromka i Józefę Skorupińską. 
                                                      ŚRODA 28. 10. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Sygitowiczów. 
          Za +Zofię Czapnik w 4 rocz. śmierci; 
                +Tadeusza Romanowskiego, dziadków Lipskich /int. od córki Anny z rodz./; 
                +Kazimierza Skonecznego /int. od rodziny Andrzejewskich/;  
                +Tadeusza Szymczaka w 6 rocz. śmierci, teściów Szymczaków i rodziców 
                   Bielickich; 
                +Czesława Jańskiego /int. od teściowej z rodziną/; 
                +Anielę i Jana Kobyłeckich; 
                +Cecylię Kaczmarek /popogrzebowa/; 
                +Mariannę Wójciak /popogrzebowa/; 
                +Sabinę i Tadeusza Wójciaków; 
                +rodziców Pasików, teściów Wolskich, Stanisława Pasika oraz Zofię  
                  i Stefana Łazowskich /int. od Zofii Wolskiej/. 
                                                     CZWARTEK 29. 10. 2009 
16.00 Za +Grażynę Rybak w 3 rocz. śmierci i Tadeusza w 16 rocz. śmierci 
                  oraz rodziców Rybaków i Marcjaników. 
                                                     PIĄTEK 30. 10. 2009 
16.00 Dziękczynno - błagalna w intencji dobroczyńcy.  
          Za +Franciszka w 20 rocz. śmierci, Jana i Katarzynę Cyniaków  
                 oraz Jana i Walerię Grzelków. 
                                                     SOBOTA 31. 10. 2009 
16.00 Dziękczynno – błagalna w intencji dobroczyńcy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Marcina Marcjanika z racji 18 rocz. urodzin. 
                                                     NIEDZIELA 01. 11. 2009 
                                                  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

  9.00 Za +Zygmunta Tomczyka w 1 rocz. śmierci; 
                +Franciszka Golenia i cr. Goleniów, Jeziorskich i Kwiatkowskich; 
                +Krzysztofa Gromka /int. od babci/; 
                +Cecylię Kaczmarek /int. od wnucząt/; 
                +Józefa i Zofię, Mari ę i Piotra Walaszczyków; 
                +Katarzynę i Wiktora Zimnickich, Stefani ę i Stanisława Rybaków; 
                +Władysława i Annę Szymańskich, cr. Rogulskich oraz Henryka  
                  Duchnowskiego. 
12.00 Za Parafian /na cmentarzu/. 
                                                      PONIEDZIAŁEK 02. 11. 2009 
                                       WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  /DZIE Ń ZADUSZNY/ 

  9.00 Za +Zofię i Józefa Gliszczyńskich, dziadków Lipskich i teściów Frątczaków. 
16.00 Za +Jana i Zofię Skonecznych oraz Antoniego Lisa.  
 


