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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 53, 10-11; Hbr 4, 14-16; Mk 10, 35-45

Do Jezusa podeszli synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i powiedzieli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił dla nas to, o co Cię
poprosimy”. On ich zapytał: „Co takiego chcecie, abym wam
uczynił?”. Rzekli Mu: „Spraw, abyśmy zasiedli w Twojej chwale: jeden po Twojej prawej stronie, a drugi po lewej”. Jezus im
powiedział: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich,
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
chrzczony?”. Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus im powiedział: „Kielich, który Ja mam pić, będziecie pić; i chrzest,
którym Ja jestem chrzczony, wy też przyjmiecie. Jednak nie
do Mnie należy rozdawać miejsca po mojej prawej lub po
lewej stronie, lecz dostaną je ci, dla których je przygotowano”. Gdy to usłyszało dziesięciu, zaczęli oburzać się na Jakuba
i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: „Wiecie, że
ci, którzy są uznawani za władców narodów, ciemiężą je, a ich
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak powinno być wśród
was. Ale kto by chciał stać się wielki między wami, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być między wami pierwszy,
niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo Syn Człowieczy nie

przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie
jako okup za wielu”.
Pokorny Sługa
Nie znajdziesz Jezusa, szukając Go na zaszczytnym miejscu. Musisz Go wyglądać tam, gdzie się ukrywa: przy końcu stołu. Na
uczcie, jaką dla ciebie wyprawił, będzie raczej pośród sług. On
lubi przebywać z pokornymi, tam pytaj o Niego. Pyszałków zdaje
się omijać z daleka. A nawet jeśli znajdzie się w ich towarzystwie,
nikt Go tam nie rozpozna – zbyt są zajęci sobą. Zanim siądzie
do stołu, połamie chleb i rozda swoim przyjaciołom, z uniżeniem i czułością obmyje im nogi. Jeśli dostrzeżesz Kogoś, kto nie
wzgardził grzesznicą, która łzami obmywała Mu stopy, idź do
Niego.
Obchodząc dziś Dzień Misyjny, proszę Cię, Panie, abyś
uczynił mnie pokornym świadkiem i apostołem Twojego
miłosierdzia.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Jr 31, 7-9; Hbr 5, 1-6; Mk 10, 46b-52

Kiedy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził
z Jerycha, siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz,
syn Tymeusza. Słysząc, że Jezus z Nazaretu przechodzi, zaczął
głośno krzyczeć: „Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną!”.
Wielu nakazywało mu, aby umilkł, lecz on jeszcze głośniej
krzyczał: „Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!”. Wtedy Jezus
zatrzymał się i rzekł: „Zawołajcie go!”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Odwagi, wstań, woła cię!”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i szedł do Jezusa. A Jezus zwrócił się do
niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Niewidomy odpowiedział
Mu: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Odrzekł Jezus: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Zaraz przejrzał i szedł drogą za Nim.

Modlitwa miłosierdzia
Modląc się modlitwą Ojcze nasz, prosimy Boga o odpuszczenie
nam naszych win. W codziennym pacierzu przyłączamy się do
wołania niewidomego żebraka Bartymeusza: „Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną” (Mk 10,47). Stajemy ramię w ramię
z synem marnotrawnym i wyznajemy: „Ojcze, zgrzeszyłem” (Łk
15,21). Jeśli wypowiadamy te wielkie słowa uczciwie, jeśli płyną
one z głębi naszego serca i uznajemy, że potrzebujemy Bożego
usprawiedliwienia, wówczas możemy mieć nadzieję, że rozpoznamy przechodzącego obok nas Jezusa. Pokora jest miejscem
spotkania ze Zbawicielem, który przychodzi, by nas uzdrowić
i przywrócić wzrok.

Jezu Chryste, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Spraw,
żebym nigdy nie przestał zwracać się do Ciebie w każdej
mojej życiowej potrzebie. Tylko Ty jesteś w stanie spra-

wić, abym przejrzał i dostrzegł swoją niewystarczalność.
Udziel mi odwagi, abym powstał z moich grzechów i słabości.
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Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
Pod hasłem „Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę” rusza nowy
projekt organizatorów „Wielkiej Pokuty” i „Różańca do Granic”, który
ma promować nabożeństwo pięciu
pierwszych sobót miesiąca. Teraz
– jak czytamy w komunikacie – organizatorzy „Różańca do Granic”
robią „kolejny duchowy krok”. „Rozpoczynamy kampanię promującą
nabożeństwa pierwszych sobót
miesiąca. Jest to centralna część objawień Fatimskich, szalenie ważna
dla współczesnego, pogubionego,
tracącego wiarę świata (…) Jeśli
zaczniemy o tym głośno mówić, jeśli
kolejne parafie zaczną organizować
to nabożeństwo, jeśli pierwsze soboty staną się powszechnie
praktykowane, to będzie to początek odnowy Kościoła” – ocenili. Wyjaśnili, że celem akcji jest rozpowszechnienie nabożeństwa
w polskich parafiach i zorganizowanie „apostolatu na rzecz wynagradzania Sercu Najświętszej Maryi Panny”. Projekt o nazwie
„Soboty” rozpoczął się 6 października, w wigilię święta Matki
Bożej Różańcowej, w przeddzień rocznicy „Różańca do Granic”.
Ruszyła już strona internetową projektu: www.soboty.pl, która
ma zachęcić Polaków do odprawienia nabożeństwa pierwszych
sobót miesiąca.
O NABOŻEŃSTWIE
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka
Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi.
Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia
1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym razem z Dzieciątkiem
Jezus. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami, a Jezus powiedział:
Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie
weń wbijają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyrwać.
Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:
Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami,
które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez
swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść
na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawia spowiedź,
przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez pięt-

naście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
13 września 1939 r. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się na całym świecie. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
2. Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
3. Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
4. Znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca
dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,
5. Obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej
świętych wizerunkach.
NA CZYM POLEGA NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT
MIESIĄCA
Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy
popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej
Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są
pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk
ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić
ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę
misję.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez
to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za
grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy
tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie
miłość ku Bogu i bliźnim.
CZTERY WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT
MIESIĄCA
Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia
10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.
W jego ramach powinniśmy:
1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi
z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu
być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;
2. Przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca
w powyższej intencji;
3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych;
4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe
ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.
Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy, co Je-

zus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.:
To jest prawda, moja córko, ze wiele dusz zaczyna, lecz mało
kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych
sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu
twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością...
Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych, którzy zaczynają je
odprawiać, lecz nie kończą; takich, którzy kończą, ale odprawiają je jedynie ze względu na obiecane łaski; i w końcu trzecia grupa to osoby, które czynią to przede wszystkim w celu

wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej
podobają się Jezusowi.
Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa
w sobotę, może, za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.
W pobożnym wzbudzaniu właściwej intencji potrzebnej
do dobrego odprawienia nabożeństwa do Niepokalanego
Serca Maryi pomoże nam modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią:
Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla
zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.).

1. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie
różańcowej. Jeśli ktoś do tej pory nie był jeszcze na nabożeństwie różańcowym, to wykorzystajmy te dni, które nam zostały, aby w tej prostej, lecz głębokiej modlitwie uwielbiać Boga
razem z Jego i naszą Matką i prosić o łaski potrzebne zarówno
nam, jak i naszym bliskim. Żyjącym możemy wypraszać łaski
potrzebne do dobrego przeżywania codzienności, zaś dla
zmarłych możemy prosić o miłosierdzie, aby jak najszybciej
mogli oglądać Boże Oblicze. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz.
17.30. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy! Różaniec
dla dzieci w poniedziałek o godz. 17.30. Młodzież zapraszamy
na Różaniec w poniedziałki i piątki o godz. 17.30.
2. W trzecią niedzielę miesiąca, 21 października, ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace przy parafii.
3. Niedziela, 21 października, to w całym Kościele Światowy
Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Będziemy modlić się w intencjach
misji i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie o Jezusie – Zbawicielu świata. Dzisiaj teren działalności misyjnej to również nasz
kontynent. Prosimy o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych
środowiskach.
4. We wtorek, 23 października na Mszy św. o godz. 18.00 ks.
bp Grzegorz Kaszak udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz Biskup będzie też przewodniczył modlitwie Różańcowej o godz. 17.30. Młodzież i świadkowie gromadzi się
w kościele o godz. 17.15.
5. W czwartek, 25 października na Mszy św. o godz. 18.00
spotkanie rodziców młodzieży z kl. VII i VII.
6. W czwartek, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa,
którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim
zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną.
7. W uroczystość Wszystkich Świętych mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy świętej. W naszym kościele Msze św.:
godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W tę uroczystość uwielbiamy
Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy
przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są
oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. W kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego o godz. 14.00 Msza św. a po niej procesja na cmentarz.

8. W piątek, 2 listopada, w liturgii celebrujemy wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. W tym
dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do
wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za
tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu
oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. W naszym kościele w środę będzie następujący porządek Mszy św.: godz. 9.00,
17.00, 18.00.
9. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy
groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników. A może w pobliżu grobu naszych bliskich
znajduje się jakiś opuszczony czy zapomniany grób, o który
także moglibyśmy zadbać. Postarajmy się spełnić ten uczynek
miłosierdzia, włączając w to również nasze dzieci, aby i one
mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy już od nas odeszli.
10. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać
dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za
grzechy odpuszczone już, co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię
Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich.
Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy
pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
Codziennie modlimy się też za zmarłych w naszym kościele
na wypominkach oktawalnych, o godz. 17.30 modlitwa różańcowa a potem Msza święta.
11. W niedzielę, 4 listopada, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
12. Pierwszy piątek miesiąca, 2 listopada, w naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia - okazja do pojednania
się z Bogiem. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej
od godz. 16.45. Po wspólnej modlitwie za zmarłych – nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.
13. Prosimy zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi
w domu z Najświętszym Sakramentem, w sobotę, 3 listopada.
14. W pierwszą sobotę miesiąca, 3 listopada, czcimy Matkę
Najświętszą i powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej,
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która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką.
15. Trwa nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w bloku
Morcinka 3.
16. Przyjmujemy na wypominki: roczne i półroczne – czytane
w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00; oktawalne –
czytane przez osiem dni od 1 do 8 listopada, połączone z modlitwą różańcową o godz. 17.30 i Mszą św. za tych zmarłych

o godz. 18.00. Na stoliku pod chórem wyłożone są karteczki
na wypominki. Można także zamawiać Msze św. na przyszły
rok.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 22 października, św. Jan Paweł II (19202005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

5 INTENCJE MSZALNE

XXIX Niedziela Zwykła 21.10.
9.00. 1) Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie
			 i błogosławieństwo Boże dla Ireny
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 8. kl. VII, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30.		 Chrzty: Adam Bubak, Szymon Gołębiowski
12.00. † Zofię Denkiewicz
18.00. † Norberta Kocybę, od żony, dzieci, wnuków
			 i prawnuków
Poniedziałek 22.10. Św. Jana Pawła II
17.00. † Damiana Amlickiego, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Kazimierza Brożka, od córki i wnuczki
		 2) W pewnej intencji Panu Bogu wiadomej
Wtorek 23.10.
7.00. † Zenona Knop, od uczestników pogrzebu
18.00.		 Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
Środa 24.10.
17.00. † Irenę Żarską, od syna
18.00. 1) † Waldemara Szymskiego, od sąsiadów
		 2) † Krystynę Częstochowską, od Sylwka
Czwartek 25.10.
17.00. † Halinę Bąkowską, od siostry Maryni z rodziną
18.00. † Paulina Musiała w 6. r. śmierci
Piątek 26.10.
17.00. † Damiana Amlickiego, od sąsiadów z bloku
18.00 1) † Kazimierza Grabowskiego i zmarłych z rodzin
			 Grabowskich i Skowronów
		 2) † Andrzeja Czapla, od rodziny Sroków
Sobota 27.10. Św. Jana Kantego,
7.00. † Franciszka Torbus, od rodziny Suwałów
18.00. 1) W podziękowaniu za wstrzemięźliwość od alkoholu
			 syna Ireneusza oraz o dalszą opiekę nad nim wraz
			 z prośbą o nawrócenie do wiary, od mamy
		 2) † Waldemara Szymskiego, od teściowej
!
XXX Niedziela Zwykła 28.10.
9.00. 1) † Zmarłych z rodzin Przeniosło, Gorgoniów; Józefa,
			 Józefę Podstawa; Stanisławę, Antoniego, Barbarę
			 Rubka; Barbarę Baranowską; Tadeusza Buchacza
		 2) † Władysławę, Antoniego Jastrzębskich i zmarłych
			 z rodziny
10.30. † Annę, Jerzego Szlaworskich
12.00.		 Roczki: Nikodem Machura w 1. r. urodzin; Borys
			 Borda w 8. r. urodzin
18.00. † Adama Kaszę w 8. r. śmierci i zmarłych z rodzin
			 Kaszów, Krzysztofczyków

Poniedziałek 29.10.
17.00. † Mariusza Nowaka, od koleżanek Sylwii i Doroty
			 oraz kolegi Damiana
18.00. † Adama Matczyk; Leokadię, Stanisława Bargieła
Wtorek 30.10.
7.00. † Franciszka Gonsior, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Marię, Stanisława Kulesza; Annę Sękiewicz
		 2) † Zenona Knop, od żony
Środa 31.10.
17.00. † Bolesława w 23 r. śmierci, Władysławę Widawskich,
			 od córki, wnucząt i synowej
18.00. 1) † Walerię Liwak; Alfreda Marczewskiego; zmarłych
			 z rodzin Liwaków i Marczewskich
		 2) O zdrowie dla Elżbiety
Czwartek 01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
9.00. † Zmarłych z rodzin: Kostarków, Pasternaków,
			 Cębrzyńskich, Wójcików; Jolantę Molisak; Leokadię
			 Derkowską; s. Małgorzatę Bartos
10.30. † Józefa Rolskiego, gregorianka 1
12.00. † Lucynę, Jacka Żbikowskich: Antoninę Czerniak;
			 Wacława Jaśkiewicza
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 1
Piątek 02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych
9.00. 1) † Mariannę Sikora
		 2) † Józefa Rolskiego, gregorianka 2
17.00.		 O Boże błogosławieństwo, i potrzebne łaski dla Alicji
			 w 10. r. urodzin
18.00		 Msza św. oktawalna za zmarłych 2
Sobota 03.11.
7.00. 1) † Józefa Rolskiego, gregorianka 3
		 2) † Za zmarłych z rodzin Drzewieckich i Kielków
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 3
		 2) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
!
XXXI Niedziela Zwykła 04.11.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 8. kl. VIII,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. 1) † Arkadiusza Górskiego, od Maryli z mężem
			 i rodziną
		 2) † Józefa Rolskiego, gregorianka 4
12.00. † Czesława Kamińskiego
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 4
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