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SPOTKANIA ZE SŁOWEM
W miesiącu październiku szczególna uwagę warto poświęcić Matce
Bożej, w modlitwie różańcowej. Niech będzie to okazja do umocnienia
wiary i poprawy niedoskonałości oddalających Nas od Boga za
pośrednictwem Maryi.

EWANGELIA 03.10.2021
(Mk 10, 2-16) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę,
pytali

Go,

czy

Odpowiadając,

zapytał

wolno
ich:

«Co

mężowi
wam

oddalić
przykazał

żonę.
Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych

napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich
jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i
złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są
dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek
nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala
swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona
opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko
zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł
na nie ręce i błogosławił je.

EWANGELIA 10.10.2021
(Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i
upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie
zeznawaj

fałszywie,

nie

oszukuj,

czcij

swego

ojca

i

matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od
mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i
odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno
tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili
się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść
do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa
Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być
zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo
u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i
poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu,
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów,
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w
czasie przyszłym.

EWANGELIA 17.10.2021
(Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą
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».

EWANGELIA 24.10.2021
(Mk 10, 46b-52) Uzdrowienie niewidomego z Jerycha
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.

EWANGELIA 31.10.2021
(Mk 12, 28b-34) Największe przykazanie
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które
jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest
jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to:
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego
przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie
powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym
sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego
znaczy

daleko

więcej

niż

wszystkie

całopalenia

i

ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś
od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Opr. Marlena Przybylska

ODPUST PARAFIALNY
Jeszcze do niedawna ogłoszenie proboszcza o odpuście parafialnym
poruszało całą parafię i mobilizowało wielu ludzi. Specjalnie sprzątano
kościół, przygotowywano wszystkie obrazy, sztandary i chorągwie na
uroczystą procesję. Nie mogło zabraknąć orkiestry i dziewczynek sypiących
kwiaty. Zadaniem proboszcza było zaproszenie okolicznych księży i dobrego
kaznodziei odpustowego, który swoją nauką miał poruszyć ludzkie sumienia.
Odpust parafialny jest świętem patronalnym kościoła parafialnego.
Od IV wieku zaczęto budować kościoły. Były to przede wszystkim bazyliki
i tak zwane „aedicula” (mały budynek, kościółek) lub po grecku „tropaion”
(znak zwycięstwa). Te ostatnie wznoszono na grobach lub w miejscach
męczeńskiej śmierci chrześcijan. Z czasem małe pomniki i ołtarze stawały
się budynkami kościelnymi. Wybór miejsca nie był więc przypadkowy.
Budowano kościoły w miejscach, gdzie istniał kult świętych, zwłaszcza
męczenników. Dzięki temu kościoły otrzymywały swoich świętych

patronów. Troszczono się także, aby w nowym kościele znajdowały się
relikwie świętego.
Kult relikwii rozwinął się szczególnie w średniowieczu. Budowa
nowego kościoła, a zwłaszcza ołtarza wymagała posiadania relikwii jakiegoś
świętego. Święty, którego relikwie zdobyto i umieszczono w ołtarzu w
sposób naturalny stawał się patronem kościoła. Dzień, w którym
wspominano w liturgii świętego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii
z nim związanej. W parafialne święto, oprócz uroczystej Mszy świętej,
organizowano procesje, przedstawienia obrazujące życie czczonego
świętego, urządzano wspólne zabawy i uczty. W późniejszych wiekach
uczestnictwo w święcie patrona kościoła dawało możliwość uzyskania
odpustów. Wtedy też święto patronalne kościoła zaczęto nazywać odpustem
parafialnym.

Możliwość

uzyskania

odpustów

zmieniła

charakter

parafialnego święta. Podkreślano konieczność pokuty i nawrócenia.
Po Soborze Watykańskim II sprawę parafialnych odpustów regulują
zwykle synody poszczególnych diecezji. Zwykle podkreślają one, że święto
patronalne kościoła parafialnego należy obchodzić uroczyście, zachowując
dotychczasowe zwyczaje parafialne. Należy także dążyć do wyrobienia
właściwego zrozumienia odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania całej
uwagi duszpasterskiej na przeżycie duchowe święta patronalnego parafii.
Główna Eucharystia celebrowana w odpust powinna być ofiarowana za
wszystkich parafian. Została zachowana także praktyka udzielania odpustu,
związana z uczestnictwem w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania
odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej,

odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w
intencjach Ojca Świętego.
Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest
przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię.
Tekst pochodzi z książki ks. prof. Dariusza Kwiatkowskiego, Zaczerpnąć ze
źródła wody życia. W świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007
W poniedziałek, 4 października, w naszej wspólnocie parafialnej
uroczystość odpustowa ku czci Św. Franciszka z Asyżu. Mszę św.
odprawi i słowo Boże wygłosi ks. Kanonik Idzi Stacherczak. Podczas
tej Mszy św. dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej
otrzymają poświęcony różaniec. Zachęcamy do licznego udziału w
tej uroczystości wiernych, a przede wszystkim: Chór Parafialny,
Żywy Różaniec, przedstawicieli Ruchów Duszpasterskich naszej
parafii, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Lektorów Świeckich.

Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie po Mszy św. o godz.
18:00, a do przewodnictwa w tej modlitwie zapraszamy:
poniedziałek – KSM, wtorek – młodzież przygotowująca się do
bierzmowania – klasy VII i VIII, środa – Duszpasterze, czwartek –
dzieci szkół podstawowych klasy I – VI, piątek – Ministranci i
Lektorzy, sobota – Chór parafialny „Cantilena”, w niedziele po
Mszy św. o godz. 17:00 przewodniczy Żywy Różaniec.

