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Nabożeństwa Październikowe to inaczej Nabożeństwa Maryjne. Rozpoczynają się one 
Mszą św. a następnie odmawianiem jednej cząstki /czyli 5 tajemnic/ różańca. W naszej 
parafii w tych Nabożeństwach biorą licznie udział dzieci, młodzież i oczywiście dorośli. 
Na zdj. młodzież gra na instrumentach jedną tajemnicę różańca gdy wierni ją 
śpiewają. 
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EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                 Mk 10,46-52 
 
Uzdrowienie niewidomego. 
Gdy Jezus wraz 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. 
 

 
 
Postawa Bartymeusza nie różni się zbytnio od wielu innych ludzi, cudownie przez 
Jezusa uzdrowionych i opisanych w Ewangelii. Jest jednak w opisie św. Marka coś 
bardzo wyjątkowego. To szczegół, który potrafi umknąć przy szybkiej lekturze, ale 
przecież w Biblii nie ma słów i szczegółów przypadkowych. Co pozwoliło 
Bartymeuszowi przyjąć dar uzdrowienia, oprócz pragnienia, wiary, wołania, 
nazwania przed Jezusem swojej biedy? „Zrzucił z siebie płaszcz". Płaszcz, który dla 
ubogiego jest jak dom, miejsce ratunku, zabezpieczenia; jest tym, co rozgrzewa, co 
pozwala przeżyć. Odrzucił rzecz po ludzku potrzebną, przydatną, aby móc zbliżyć się 
do Jezusa i usłyszeć słowo wyzwalające: „Twoja wiara Ci ę uzdrowiła". 
Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj pomyśleć. Co jest twoim płaszczem? Co zakrywa 
twoją biedę? Co cię pociesza, dociepla, ożywia i... pozostawia na dystans od 
przechodzącego Jezusa? A potem spróbuj powiedzieć głośno: miarą mojej miłości do 
Jezusa jest nie to, co dla niego zrobię, ale to, co dla niego stracę! 
 

                 

Na zdjęciach -  modlitwa różańcowa.



OGŁOSZENIA 
1. a/ 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. 
    b/ Proponuję, by samochody w tym roku parkować w Czerniewicach, a teren przy 
    cmentarzu zostawić gościom przyjezdnym. 
2. W Dzień Zaduszny Msze św. tylko w kościele o godz. 9.00 i 16.00.     
    W Dzień Zaduszny i kolejne 7 dni wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który  
    można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące; w tym celu należy nawiedzić 
    cmentarz i odmówić Modlitw ę Pańską i Wyznanie Wiary, zachowując inne zwykłe 
    warunki / tzn. Komunia św., modlitwa w intencji Ojca Świętego oraz wykluczenie 
    przywiązania do jakiegokolwiek grzechu/. 
3. Pragnę zaprosić czcicieli i sympatyków o. Pio wyjątkowo w następny piątek, tj.  
    9 listopada na Mszę św. i adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 16.00. Po 
    Mszy św. spotkanie Koła Ż. Róż. o. Pio. 
4. Informuj ę, że w najbliższy piątek będziemy przeżywać I piątek miesiąca. Dlatego 
    zapraszam do Sakramentu Pojednania /szczególnie dzieci/ od godz. 15.00, 
    a następnie na spotkanie należących do K. Żyw. Róż. dziecięcego i młodzieżowego. 
5. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ na  
    godz. 16.00. Ostatnie, z uzupełnieniem karteczek, w środę – 31 października. 
6. Po Mszach św. i codziennie w godzinach kancelaryjnych, tj. 9.30 – 10.00 przyjmuję 
    na wypominki za drogich nam zmarłych.  
7. Bardzo proszę o informację telefoniczną czy też osobiście u kogo w danej 
    miejscowości w listopadzie będzie sprawowana Msza św. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Filipa Perka - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 
Śp. Zofia Gierach i śp. Jan Wolski – pokój ich duszy. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

     PYTANIE 
Czemu w szkole nauczyciel 
Mnie jednego wciąż strofuje? 
Wszak i trójkę mam w zeszycie 
Obok tych dziesięciu dwójek. 
   ASTRONOM 
Wywołany do tablicy 
Na suficie gwiazdy liczy. 

 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  29. 10. 2012 
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 29/. 
                                                                     WTOREK 30. 10. 2012 
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 30 - ostatnia/. 



                                                          ŚRODA  31. 10. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           Za +Stanisława w 3 rocz. śmierci, Jana i Wiktori ę Szymańskich oraz Mariannę 
                   Pecyna;  
                +Władysławę i Stefana Wójcik / int. od córki Teresy z rodziną/; 
                +Franciszkę Włodarczyk /int. popogrzebowa/; 
                +Stanisławę Filipczak /int. od córki Barbary z rodziną/; 
                +Krzysztofa Wymyka /int. od żony z dziećmi/; 
                +Zofię Gierach /int. od córki Barbary z rodziną/; 
                +Jana Wolskiego /int. od żony/. 
                                                                CZWARTEK  01. 11. 2012 
  9.00 Za +Franciszka Golenia i cr. Goleniów, Jeziorskich, Kwiatkowskich. 
12.00 Za Parafian /na cmentarzu/. 
                                                            PIĄTEK  02. 11. 2012 
  9.00 Za +Zofię i Józefa Gliszczyńskich, teściów Frątczaków, Leszka Klinka 
                 i dziadków Lipskich. 
16.00 Za +Jadwigę Bonecką w 3 rocz. śmierci. 
                                                   SOBOTA 03. 11. 2012 
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy i Józefa Pasików  
                  w 50 rocz. ślubu /int. od dzieci i wnucząt/. 
                                                    NIEDZIELA 04. 11. 2012 
  9.00  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Władysławy Grzelka w 80 rocz. urodzin.  
           Za +Krzysztofa Wymyka /int. od kolegów i koleżanek z admin. i obsługi ZSiP  
                   w Czerniewicach; 
                + Stanisławę Filipczak /int. od męża/; 
                +Franciszkę Włodarczyk /int. od siostry Honoraty i Krystyny/; 
                +Tadeusza i Grażynę Rybaków, rodziców Marcjaników i Rybaków; 
                +Stefana Kopcia w 9 rocz. śmierci, Helenę i Ignacego Kopciów, rodziców 
                  Tworskich i Mariannę Jeziorską; 
                +Czesława w 3 rocz. śmierci i Mieczysława Kowalczyków; 
                +Antoniego Skrobisza; 
                +Andrzeja, Tadeusza, Stanisławę i Jana Szydłowskich oraz Stanisławę 
                  i Władysława Staruchów; 
                +Tadeusza Krasuckiego /int. od chrześniaka Michała/; 
                +Władysławę Wójcik /int. od sąsiadów Trębaczów/; 
                +Stefana i Stanisławę Jankowskich, Kamila i rodziców Miniaków oraz 
                  dziadków Kaliszewskich i cr. Jankowskich; 
                +Jana Piorunowskiego w 3 rocz. śmierci; 
                +Jadwigę Domagała; 
                +Jana, Anielę i Szczepana Gosków oraz Stefanię, Stanisława i Czesława 
                  Jarzębskich; 
                +Ryszarda Skonecznego w 3 rocz. śmierci; 
                +Józefa, Marię, Zofię, Piotra i cr. Walaszczyków oraz Stefana z rodziną; 
                +rodziców Pasików oraz Helenę i Wojciecha Staruchów. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Józefa Malczewskich z racji  
               20 rocz. ślubu i ich córek. 
16.00 Za +Agnieszkę i Józefa Miazga oraz cr. Jasnowskich i Miazgów. 


