
Uzupełnij:  1. Ci, którzy uchodzą  za … narodów, uciskają je.  2. Droga … z Chrystusem 
to droga służby. 3. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby …. 4. Gdy 
dziesięciu pozostałych Apostołów  … o prośbie braci, oburzyli się na nich.  5.  Bracia 
chcieli siedzieć po … i lewej stronie Jezusa.  6. Miejsce po prawej lub lewej … Jezusa, 
dostanie się tym, dla których zostało przygotowane.  7. Jezus powiedział: chrzest, który Ja 
mam …  wy również przyjmiecie.  8. Jezus zapytał: Czy możecie pić … który Ja mam pić? 
9.  Jezus oddał swoje … na okup za wielu. 10.  Jezus zapytał Jana i Jakuba: Co chcecie, 
żebym wam … 11. Jezus powiedział: Nie wiecie, o co …  12. Syn … przyszedł, żeby 
służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 13. Jakub i Jan byli synami …   
 

 Myślę, że apostołowie 
podejrzewali synów Zebedeusza                 
o to, że chcieli zająć stanowiska               
w królestwie Mesjasza. Jezus 
tłumaczył im, że pierwszy jest ten 
w Jego królestwie, kto służy innym.   
Nie karci ich jednak za to, że chcą 
zasiąść po Jego prawej i lewej 
stronie. Odgaduje widocznie w ich 
pragnieniu tęsknotę za tym, żeby 
być blisko Niego. – Ile razy 
chcemy być blisko Jezusa. 
Mówimy Mu nieraz: „Pragnę być                
z Tobą, nie oddalaj się ode mnie”. 
Każde przyjęcie komunii świętej – 
to pragnienie bliskości z Nim. 
Jezus jednak przypomina 

wszystkim, którzy tęsknią za Nim, że bliski Mu jest ten, kto żyje duchem ofiary. – 
Ile razy chcemy być blisko Jezusa – ale kiedy wymaga się od nas czegokolwiek, 
oddalamy się od Niego. Można zarzucać Jakubowi i Janowi, że myśleli o dobrych 
posadach w królestwie Pana  Jezusa. – Czy jednak nie wzrusza nas to, że chcieli 

być blisko Niego ? -  … - A my? – Czy dlatego chcemy być blisko Jezusa, że jest przy Nim 
wygodnie, spokojnie, bezpiecznie i nawet w niepogodę … można przesiedzieć w kościele, 
jak w ciepłej poczekalni, po lewej czy prawej stronie Bożego Serca ? …  [x Jan Twardowski]. 
 
Co to jest wiara? – Wiara jest dyspozycją, dzięki której skłaniamy się ku Bogu, 
uznajemy Jego prawdę i osobowo wiążemy się z Nim. – Wiara jest stworzoną przez 

Boga drogą w prawdzie, którą jest sam Bóg. Ponieważ Jezus jest „drogą, prawdą i życiem 
(J14,6), ta wiara nie może być samą tylko postawą, uwierzeniem w coś. … Kto przyjmuje 
dar wiary, czyli chce uwierzyć, ten wyznaje tę wiarę … - Z drugiej strony w wierze chodzi     
o poufałą relację z Bogiem w sercu i umyśle… Wiara „wyraża się w miłości” (Ga5,6). Jeśli 
ktoś rzeczywiście wierzy Bogu miłości, nie pokazuje tego poprzez składanie zapewnień, 
lecz przez swoje czyny miłości.-  [YOUCAT POLSKI,KKK 307 s.174].                       
  MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się (dla siebie i całego Kościoła) o owocną                       

i skuteczną postawę służby na wzór Jezusa …  
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Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. 
Katolickiego  (Mk 10, 45)  Mk 10, 35-45                     

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, 
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam 
uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej,                     
a 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 pić, 
wprawdzie 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 usłyszało to dziesięciu pozostałych, 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 wielkim, 
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 jako okup za wielu".                                                    

Ci, którzy decydują się podążać za Jezusem, nieuchronnie będą z Nim dzielić Jego mękę i 
krzyż, a więc pić z Jego kielicha. I nie jest to kwestią zaszczytów ani hierarchii w bliskości 
z Panem, gdyż droga przyjaźni z Chrystusem to droga służby, kto chce być pierwszym, 
niech będzie sługą i niewolnikiem wszystkich. Stań się najmniejszy, stań się nieważny, 
stań się jak Chrystus.  [O. T. Zamorski OP, "Oremus" X 2006, s. 91]; 

Ojciec Franciszek – „Kiedy Pan Jezus mówi o obłudzie czyli kwasie 
faryzeuszów ma na myśli ludzi zamkniętych w sobie, myślących o tym, aby 
się pokazać, udających, każących trąbić przed sobą, gdy dają jałmużnę, 
strzegących własnego egoizmu, ale kiedy pojawiają się trudności, gdy 
spotkają na drodze człowieka ledwie żywego, przechodzą obojętnie. – Ten 
kwas, mówi Jezus, jest niebezpieczny. Wystrzegajcie się go. To obłuda. Jezus 
nie toleruje hipokryzji... - Jezus sam mówi: «podobni jesteście do grobów 
pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości 
trupich i wszelkiego plugastwa». Ten kwas, który sprawia wzrastanie do 
wewnątrz: jest to zaczyn sprawiający wzrost bez przyszłości, ponieważ egoizm, 
skoncentrowanie się na sobie nie ma przyszłości. Natomiast innym rodzajem 
człowieka jest ten, kto z innym kwasem, innym zaczynem rośnie na zewnątrz. 
Sprawia, że wzrastamy jako dziedzice, aby otrzymać dziedzictwo na odkupienie 
– … w Chrystusie „dostąpiliśmy udziału również my … z góry przeznaczeni 
zostaliśmy także dziedzicami… byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu”… – 
Duch Święty jest właśnie pieczęcią, depozytariuszem tej nadziei, tej chwały, tej 
radości. Ci ludzie, którzy mają Ducha Świętego jako zaczyn są w swoim sercu 
radośni, pomimo problemów i trudów. Natomiast obłudnicy zapomnieli, co to 
znaczy być radosnym –… [z:http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/franciszek-egoizm-

nie-ma-przyszlosci/]; 

1  x  x  W    D    W  x  

2  P   Z   J  A    I  x  

3  S   U    Ć  x  x  x  x  

4  x  U   Ł   S   A   O  
5  x  x  P    W   J  x  x  

6  x  x  S    O    E  x  

7  x  P   Z   J   Ć  x  x  

8  x  x  x  K   E     H  
9  x  x  x  x  x  Ż     E  

1 0  x  x  U    Y    Ł  x  

1 1  P    S   C   E  x  x  

1 2  C   Ł    I     Y  
1 3  Z    E   E   S   A  

mailto:swstanislaw_bm@o2.pl
http://www.stanislaw-bm.pl/


św. Jan Paweł II  - «Choć misja ta jest trudna i wymaga wysiłku, niech nikt nie 

traci odwagi. Wraz z Piotrem i pierwszymi uczniami, pełni nadziei, odnawiamy 
nasze szczere wyznanie wiary: Panie, 'na Twoje słowo zarzucę sieci' (Łk 5, 5).                      

Na Twoje słowo, Chryste, chcemy służyć Twojej Ewangelii dla nadziei świata!»… 
Inaugurując Wielki Jubileusz w noc Bożego Narodzenia 1999 r., otwarłem Drzwi Święte                                
i przeszedłem przez nie trzymając w rękach księgę Ewangelii. … Do nas należy głoszenie 
tego zbawczego orędzia ludziom naszych czasów…. Przychodzą mi na myśl słowa 
Soboru Watykańskiego II: «Jak Chrystus dokonał dzieła odkupienia w ubóstwie i wśród 
prześladowań, tak i Kościół powołany jest do wejścia na tę samą drogę, aby udzielać 
ludziom owoców zbawienia» (Lumen gentium, 8). [30 IX 2001 — Homilia Ojca Świętego na 

rozpoczęcie Synodu];                   
Kardynał Stefan Wyszyński - Największą mądrością, jest umieć jednoczyć,               

a nie rozbijać. [Kromka Chleba s.33].                              
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                     

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  dla 
ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"           

–  Żądza zaszczytów i przywilejów, żądza sławy i władzy, jest jednym z najsilniej 
zakorzenionych w ludzkiej naturze dążeń. Chrystus rozumie te ambicje i akceptuje je, ale 
chce je przemienić w taki sposób, by z siły egoistycznej i niszczącej, stały się energią 
twórczą, popychającą człowieka do heroizmu i służby dla wspólnego dobra. Żeby                              
to jednak mogło się dokonać, czy zgadzam się przejść  próbę, taki duchowy chrzest,                       
w którym wyrzeknę się siebie, swoich pożądań, egoistycznych dążeń, ambicji...                                 
– czy  poddam się Chrystusowi? -  czy  dostosuję się  do wzoru, który On nam pozostawił. 
Jest to wzór skrajnie przeciwny do tego, który podsuwa nam świat i ci, którzy rządzą 
narodami. - Czy pozwolę się  ochrzcić chrztem, który przeszedł Chrystus?    – i wezmę do 
rąk Jego kielich, potraktuję poważnie Jego słowa … Oby nie było za późno...                                
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                          
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie (Ps 

33)                                                                             
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Okaż swą łaskę ufającym Tobie 
(Ps 33). [z: Żeby służyć, Ks. Mariusz Pohl].      
                                                                                                     

19. X.–  Wspominaliśmy bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę w 34 rocznicę śmierci - 
PAMIĘTAMY   - (1947–1984) - beatyfikowany w 2010  -                           

Mówił: Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość                              
i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, 

gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie 
potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą…                                
Ksiądz Jerzy celebrował Msze Święte za Ojczyznę od 1981 roku do końca swojego życia, 
ale nadal, tradycyjnie odprawiane są One w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Nie każdy 
wie, że za Jego wstawiennictwem można uzyskać w Sanktuarium Żoliborskim odpust 
zupełny w dniu: - 23 kwietnia (dzień imienin ks. Jerzego), - 06 czerwca (rocznica 
beatyfikacji) i - 19 października – (liturgiczne wspomnienie w dniu Jego narodzin dla 
Nieba). Ponadto, każdego 19-go miesiąca odmawiana jest nowenna do bł. ks. Jerzego.                                          
                              Pozostał z nami na zawsze. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                           

XXIX Niedziela zwykła – 21  X  2018 

 1.  Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny  pod hasłem:                                                    
„Pełni Ducha i posłani”. Z  racji Tygodnia Misyjnego dzisiejszy różaniec ofiarujemy                                       

w intencji Misji świętych i wszystkich misjonarzy,  a każdego dnia  podczas Mszy św. 
wieczornej  będziemy modlić się w intencjach misyjnych, rozważając kolejne tematy. 
Zachęcamy do uczestnictwa!                                        
2. Zgodnie z zapowiedzią, po każdej Mszy św. Zespół Caritas kwestuje przed kościołem 

na cele charytatywne naszej parafii. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie!                                
3. O g. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci przed I Kom. Św. i ich rodziców. 
4. We wtorek Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie swoje spotkanie Akcja Katolicka naszej 

parafii. Ciąg dalszy spotkania w kancelarii parafialnej.                                  
5. W sobotę o godz.11.00 odbędzie się spotkanie ministrantów i kandydatów. Serdecznie 

zaprasza opiekun ks. Paweł.                                      
6. Jeszcze  pozostał  tylko  ostatni  tydzień  października,  kiedy to odprawiane są nabo-

żeństwa różańcowe.  Zachęcamy do udziału zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie mieli 
okazji. Nabożeństwa odbywają się codziennie o godz.17.15 .                                 
7. Zarówno  w  zakrystii  jak  też  w  kancelarii  parafialnej  przyjmowane  są wypominki 

roczne  i  jednorazowe. Na  jednorazowych  zaznaczamy  dzień  odczytania  Imion 
Zmarłych.  Będą one czytane: 1.XI   w  czasie  procesji  po  Nieszporach  Żałobnych                        
o g. 17.00 , 2.XI  podczas procesji po Mszy św. o g. 9.00. Przypominamy o pisaniu 
nazwisk drukowanymi literami.                                                        
8. Od 1 do 8 listopada,  w  dniach  szczególnej  modlitwy  Kościoła  za  Zmarłych, będzie 

możliwość, jak w ubiegłych latach, dołączyć swoich zmarłych do Mszy św. zbiorowej                           
za  zmarłych  każdego  z  tych  dni  o g. 18.00 .   Przy zamawianiu należy podać dzień,                                                
w którym chcemy, aby była ona odprawiona.   KALENDARIUM:                                                                                                         
22. IX. – pn. – Wsp. świętego Jana Pawła II, papieża -  (1920 -2005)  - ur. się 18 V 1920 

w Wadowicach. 13 IV 1929 zm. matka Karola, a trzy lata później, w 1932 zm. brat 
Edmund. Karol ukończył gimnazjum w 1938. Następnie  rozpoczął studia polonistyczne na 
Wydz. Filozoficznym UJ. 18 II 1941 - po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Karol podjął 
pracę jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay... W 1942 wstąpił do 
tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, nie przerywając pracy.                       
01 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. W lipcu 
1948 ks. Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić.. W tym samym roku 
otrzymał tytuł doktora teologii. W 1956 objął katedrę etyki KUL. W 1958 - Karol Wojtyła 
został mianowany biskupem pomocniczym. 30 XII1963 r. został mianowany arcybiskupem 
metropolitą krakowskim. 16 X 1978 kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. 

13 V 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie papież został 
postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. W pierwszą rocznicę 
zamachu na Placu świętego Piotra, 13 V 1982 r., papież udał się z dziękczynną 
pielgrzymką do Fatimy. Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę 
Parkinsona. 2 kwietnia 2005 roku zmarł…”.  Pozostał z nami na zawsze. 

 Co to jest Miłość?  –   Miłość jest dyspozycją, dzięki której umiłowani wpierw przez 
Boga potrafimy się Mu poświęcić. Dzięki niej jednoczymy się z Nim i ze względu na 
Niego tak bez zastrzeżeń i serdecznie akceptujemy innych, jak samych siebie. – 
Jezus stawia miłość ponad wszelkie prawa…    [YOUCAT POLSKI,KKK DLA MŁODYCH 309 s.176]..   


