
Uzupełnij:  1. „Jezus Chrystus … zwyciężył.”  2.  Jezus Chrystus jest naszym … 
3. „… żebrak, Bartymeusz, siedział przy drodze”  4. Jezus na życie rzucił światło 
przez ...  5. „Bartymeusz  był synem …  6. Gdy Bartymeusz usłyszał, że idzie 
Jezus zaczął …7. Jezus przystanął i rzekł: … go!  8. Chrystusa nazywano 

Jezusem z …  9. „Jezusie, Synu … ulituj się nade mną”. 10.  „Powiedział Mu niewidomy: 
Rabbuni, … przejrzał”. 11. „Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci …?”.                     
12. Chrystus na nasze życie …  światło przez Ewangelię.  13. Jezus mu rzekł: Idź, twoja 
…  cię uzdrowiła”.   14. „Natychmiast … i szedł za Nim drogą.   

. - Nie wiemy, jak długo 
niewidomy żebrak Bartymeusz 
siedział przy drodze, prosząc               
o jałmużnę… dopiero spotkanie                  
z Jezusem odmieniło jego los. 
Dopiero Ten, który przywrócił mu 
wzrok i obdarował go światłem, 
nadał jego życiu nowy wymiar. 
Chrystus nieustannie przechodzi 
także przez nasze życie i prosi 
nas o wiarę. [O. T. Zamorski OP, 

„Oremus” X06, s. 118.                                                             
Moje najdroższe dziecko! 
Nigdy Cię nie porzucę      -    

Nie ma takiego błędu 
popełnionego przez ciebie, po 
którym powiedziałbym: "Mam 
dość! Już cię nie kocham!". 
Możesz Mnie opuścić,  

ale Ja będę zawsze przy tobie. Kocham cię gorącą miłością, która nie zna końca. 

Twój Wierny Ojciec, Bóg   [www.karola.alleluja.pl]                        
 Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 

tylko przeze Mnie. Pan Bóg wie o wszystkim, czego nam potrzeba. Chce jednak, 
żebyśmy się do Niego odezwali. Ten, kto się modli, mówi do Boga, którego nie 
widzi, tak jak niewidomy z Ewangelii. Ten, kto się nie modli, zachowuje się tak, 
jakby Boga w ogóle nie było. Odzywa się do siebie samego, do psa, kota, 
przyjaciół, wrogów, tylko Panu Bogu nie chce niczego powiedzieć.   
 Dialog z Bogiem  jest najważniejszy. Trzeba po prostu zacząć mówić             
Mu nie tylko o chorobie, ale odzywać się zawsze, przez cały dzień, na dzień 
dobry, na dobranoc.                         

Niektórzy sądzą, że trzeba za wszystko dziękować, a o nic nie prosić. Jaka 
ważna jest jednak każda błagalna modlitwa. W niej kryje się świadomość tego, 
że nie zależymy od siebie. Wszystko otrzymujemy od Boga. [x Jan Twardowski,                      

W świetle Ewangelii, s. 156-157].                                                    

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się do Jezusa o światło na moje życie przez 
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Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię. (2 Tm 1, 10b);  Mk 10, 46b-52                  

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, 
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A 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 niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej 
myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do 
Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu 
niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". 
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.             
Jesteśmy zbawieni wielkim zbawieniem w Chrystusie Jezusie. Bóg wyrwał nas  z mocy 
ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w Którym mamy 
odpuszczenie grzechów. Królestwo Boże jest teraz wewnątrz nas i pośród nas - 
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Pan odmienił nasz los na zawsze, 
należymy do tych, których przeznaczył, powołał, usprawiedliwił i obdarzył chwałą. Nasze 
usta są pełne śmiechu, a język śpiewa z radości. Jakże wielkie rzeczy nam Pan uczynił!  
[Marek Ristau];     

 • O. Franciszek  -   „Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy 

Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy 
nie głosić  i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i usłyszeli. Relacja Jezusa z Jego 
uczniami, Jego człowieczeństwo, które objawia się nam w tajemnicy wcielenia,                  
w Jego Ewangelii i w Jego tajemnicy paschalnej ukazują nam, jak bardzo Bóg miłuje 
nasze człowieczeństwo i czyni swoimi nasze radości i cierpienia, nasze pragnienia                               
i niepokoje (por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes, 22). Wszystko                  
w Chrystusie przypomina nam, że świat, w którym żyjemy i jego potrzeba odkupienia nie 
są Mu obce, a także wzywa nas, byśmy poczuli, że jesteśmy aktywną częścią tej misji: 
„Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie” (Mt 22, 9). 
Nikt nie jest obcy, nikt nie może czuć się wyobcowany czy daleki od tej miłości 
współczucia   .z niepodzielony” (O jedności Kościoła, 5). W jednym ludzie Bożym idziemy 
więc razem, aby doświadczyć Kościoła, który otrzymuje i żyje darem jedności i otwiera się 
na głos Ducha. [z Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2021];                            

• Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia  Gdy człowiek tak 

wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy 
jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo – najtrudniejsze, bo nad samym sobą! [Kromka 

Chleba, 21 X].    -  Sługo Boży Stefanie Wyszyński – przyczyń się za nami!  
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 •  św. Jan Paweł II - „ Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla 

siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 
Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, 
jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel (...) 
objawia  w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów  -  jeśli tak wolno się wyrazić - 
ludzki wymiar Tajemnicy  Odkupienia   [Enc. Redemptor hominis, 1979]                                                                                                                       
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                       
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował             
go dla ciebie Duch Święty   II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?  - Wciąż jestem zawieszona między grzechem                 

a życiem w Duchu, między doczesnością a nadzieją wieczności. Już poznałem (łam) 
Chrystusa i należę do Niego przez chrzest, a jeszcze ciemności wdzierają się  w moje 
życie  i odrywają od Niego. Już coś wiem, rozumiem, ale jeszcze nie do końca… Chrystus 
jest Tym, który przywraca wzrok niewidomym; Tym, który na nasze życie rzuca światło 
przez Ewangelię. –czy wołam dziś do Niego, z głębi  serca, aby rozproszył moje ciemności 
i przyciągnął  do siebie – nierozerwalnie, na zawsze....  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: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas (Ps 126)  
   IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Ci, którzy we łzach 
sieją,żąć będą w radości. (Ps 126). [z: Żeby służyć, Ks. Mariusz Pohl]                               

PROGRAM OBCHODÓW NAWIEDZENIA KOPII CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 

POWITANIE OBRAZU: Sobota, 23. 10. 2021r. g. 17.00 

17.15 – Różaniec z Matką Bożą Łaskawą. 

18.00 -  Msza św. z homilią i aktem zawierzenia MBożej Łaskawej. 

19.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja z możliwością skorzystania z Sakr. Pokuty. 

21.00 – Apel Jasnogórski.          

NIEDZIELA – 24. 10. 2021r. : 

• Msze św. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 i 19.30 z aktem zawierzenia MB Łaskawej.                      

• O g. 19.00 Prelekcja Pani Ewy Storożyńskiej – Autorki książki „Matka Boża Łaskawa,                   

a cud nad Wisłą”. • Po Mszy św. o 19.30 zakończenie dnia Apelem Jasnogórskim. 

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  - 

Msze św. o g. 6.30, 7.30, 18.00 i 20.00. 

Msza św. o 20.00 – poniedziałek – za mężczyzn, wtorek – za kobiety, środa – za rodziny,                          

czwartek – za wszystkich starszych i chorych; 

Po Mszy św. o g. 18.00 wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja z modlitwą indywidualną                               

i możliwością skorzystania z Sakr. Pokuty. O g. 20.00 Msza św., po której Apelem Jasnogórskim 

zakończone będą modlitwy danego dnia. 

W piątek, 29.10, Msze św. o g. 6.30, 7.30 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej wystawienia 

Najśw. Sakramentu i adoracja wraz z Rodzinami Nazaretańskimi.  

O g. 19.00 Msza św. i po niej Apel Jasnogórski, który zakończy piątkowe czuwanie.  

W sobotę, 30. 10, Msze św. o 6.30, 7.30 i 18.00 (przed obrazem MB Elekcyjnej)   

O g. 17.00  aktem zawierzenia Parafii zakończymy peregrynację kopii Obrazu Matki 

Bożej Łaskawej w naszej parafii. 

                OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE               .       .                        

XXX Niedziela zwykła –                                  

24 PAŹDZIERNIKA 2021 r. 

 

1. Rozpoczynamy wraz z całym Kościołem Tydzień Misyjny. Tegoroczny będzie 

przebiegał pod hasłem: ”Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy.” (Dz 4,20). Dzisiejszy różaniec 
ofiarujemy w intencji misji. Codziennie na Mszach św. O g. 18.00 będziemy modlić się                      
w sposób szczególny za misje i misjonarzy. Zachęcamy do uczestnictwa.                                      
2. W przyszłą niedzielę kończymy nabożeństwa różańcowe, które są codziennie o g.1715. 

Zachęcamy do udziału w nich tych, którzy jeszcze nie byli.                                     
3. W dalszym ciągu przyjmowane są wypominki zarówno jednorazowe, jak i roczne. 

Wypominki można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Prosimy o pisanie 
nazwisk drukowanymi literami.                                                                     
4. Wczoraj przybyła do naszej parafii kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Łaskawej, która będzie gościć u nas do soboty 30 października. Dzisiaj jeszcze o godz. 

19.00 prelekcja Pani Ewy Storożyńskiej – autorki książki „Matka Boża Łaskawa a cud nad 
Wisłą”. Po Mszy św.  - o g. 19.30 Apelem Jasnogórskim zakończymy modlitwy z Matką 
Bożą Łaskawą w dniu dzisiejszym. Szczegółowy program obok oraz na szklanych 
drzwiach i w gablocie przed kościołem                                     
5. Przypominamy o bezwzględnym i prawidłowym zasłanianiu nosa i ust oraz                                   

o zachowaniu należytego odstępu między sobą w kolejkach do Komunii św. Nie 
zapominajmy  o dezynfekcji rąk. Przy wejściu do świątyni jest dostępny płyn 
dezynfekcyjny.                                                    
6. Z okazji Tygodnia Misyjnego, po każdej Mszy św., Ruch Solidarności z Ubogimi 

Trzeciego Świata „Maitri” kwestuje przed kościołem na wsparcie dzieła misyjnego 
„Adopcja Serca” – programu pomocy dla ubogich dzieci w Afryce. We wtorek wspólnota 
Ruchu poprowadzi różaniec z rozważaniami misyjnymi. Poprosimy teraz przedstawiciela 
wspólnoty o krótkie świadectwo o Adopcji Serca.                                       

• "W dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do Bierzmowania. Zapisy 

po każdej Mszy św. w zakrystii. W środę spotkanie kandydatów przygotowujących 
się do bierzmowania. Rozpoczęcie o g. 18.45 w sali parafialnej".                          

• "W poniedziałek o g. 19.00 spotkanie młodych w ramach Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży."       
    KALENDARIUM                                                              
25. 10. – pn. – Święto św. Bernarda Calvo, biskupa -  ur. się ok. 1180 r. w Manso Calvo 

(Hiszpania). W 1214 r. wstąpił do cysterskiego klasztoru Świętego Krzyża. Jego 
pobożność i mądrość przyczyniły się do szybkiego obrania go opatem tego klasztoru.                        
W 1223 r. został biskupem Vich. Zm. 26 października 1243 r.                                   
28. 10. – czw. – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza- Św. Szymon, 

jeden z Dwunastu – w odróżnieniu od Szymona Piotra zwany „Kananejczykiem” lub 
„gorliwym” – zaniósł Ewangelię do Egiptu i Persji. Natomiast Juda Tadeusz – „syn 
Jakubowy”, jak go określa św. Łukasz Ewangelista – prawdopodobnie głosił Dobrą Nowinę 
w Mezopotamii, a potem w Persji. Obaj zostali przez Chrystusa powołani spośród zwykłej, 
szarej codzienności. I obaj tak mocno do Niego przylgnęli, że głosili Go obcym narodom                            
i zaświadczyli o Nim męczeńską śmiercią.  


