
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Pan wybawił swój lud (Jr 31, 7-9) 

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza 
 To mówi Pan: "Wykrzykujcie radośnie na 
cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród 
narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: 
« Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela ». 
Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i 
zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród 
nich niewidomi i dotknięci kalectwem, 
kobieta brzemienna wraz z położnicą; 
powracają wielką gromadą. 
Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech 
ich przyprowadzę. Przywiodę ich do 
strumienia wody równą drogą, nie potkną 
się na niej. Jestem bowiem ojcem dla 
Izraela, a Efraim jest moim synem 
pierworodnym". 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Pan Bóg usłyszał głos mego błagania 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości. 

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania 

Mówiono wtedy między poganami: 
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 
Pan uczynił nam wielkie rzeczy 
i ogarnęła nas radość. 

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania 

Odmień znowu nasz los, Panie, 
jak odmieniasz strumienie na Południu. 
Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości. 

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania 

Idą i płaczą 
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością 
niosąc swoje snopy. 

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania 
 

DRUGIE CZYTANIE 
 Chrystus kapłanem na wieki  (Hbr 5, 1-6) 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi 
bywa ustanawiany w sprawach 
odnoszących się do Boga, aby składał dary i 
ofiary za grzechy. Może on współczuć z 
tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ 
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sam podlega słabościom. Powinien przeto 
jak za lud, tak i za samego siebie składać 
ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie 
bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest 
powołany przez Boga jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył 
sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale 
uczynił to Ten, który powiedział do Niego: 
"Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś 
zrodził", jak i w innym miejscu: "Tyś jest 
kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka". 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus 
śmierć zwyciężył, 
a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

  
EWANGELIA 
Uzdrowienie niewidomego w Jerycho (Mk 10, 46-52) 

Słowa Ewangelii według świętego Marka 

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 
niewidomego, 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: „Idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drogą. 

Oto Słowo Pańskie. 
 

PAPIEŻ BENEDYKT XVI 
Drodzy Bracia i Siostry! 

Cud uzdrowienia niewidomego Bartymeusza ma znaczące miejsce w strukturze 
Ewangelii Marka. Jest umieszczony na końcu fragmentu, nazywanego «podróżą do 
Jerozolimy», to znaczy mówiącego o ostatniej pielgrzymce Jezusa do Miasta Świętego, 
na święto Paschy, podczas którego, jak wie, czeka Go męka, śmierć i 
zmartwychwstanie. Przebywając drogę z doliny Jordanu do Jerozolimy, Jezus 
przechodzi przez Jerycho, a spotkanie z Bartymeuszem ma miejsce przy wyjściu z 
miasta, gdy Jezus — jak pisze Ewangelista — «wraz z uczniami i sporym tłumem 
wychodził z Jerycha» (10, 46), tym tłumem, który nieco później okrzyknie Go 
Mesjaszem, podczas Jego wjazdu do Jerozolimy. Właśnie przy tej drodze siedział i 
żebrał Bartymeusz, którego imię oznacza «syn Tymeusza», jak mówi sam Ewangelista. 
Cała Ewangelia Marka jest opisem drogi wiary, która stopniowo rozwija się w szkole 
Jezusa. Uczniowie są pierwszymi uczestnikami tej drogi odkrywania, ale są także inne 
osoby, które odgrywają ważną rolę, a Bartymeusz jest jedną z nich. Jego uzdrowienie 
jest ostatnim cudem, jakiego Jezus dokonuje przed swoją męką, i nie przypadkiem jest 
uzdrowieniem ślepego, to znaczy osoby, której oczy utraciły światło. Wiemy również z 
innych tekstów, że ślepota ma w Ewangeliach ważne znaczenie. Symbolizuje 
człowieka, który potrzebuje światła Bożego, światła wiary, aby naprawdę poznać 



rzeczywistość i kroczyć drogą życia. Istotne jest uznanie siebie za ślepca, 
potrzebującego owego światła, w przeciwnym wypadku zostaje się ślepcem na zawsze 
(por. J 9, 39-41). 

Tak więc Bartymeusz w tym strategicznym punkcie relacji Marka jest 
przedstawiony jako przykład. Nie jest on ślepy od urodzenia, lecz stracił wzrok: jest 
człowiekiem, który utracił światło i jest tego świadomy, ale nie zatracił nadziei, potrafi 
skorzystać z możliwości spotkania z Jezusem i powierza się Jemu, aby być 
uzdrowionym. Rzeczywiście, kiedy słyszy, że Mistrz przechodzi obok niego, woła: 
«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!». A kiedy Jezus go przywołuje i pyta, 
czego od Niego chce, odpowiada: «Rabbuni, żebym przejrzał» (w. 51). Bartymeusz jest 
człowiekiem, który rozpoznaje swoje nieszczęście i woła do Pana, ufając, że zostanie 
uzdrowiony. Jego prosta i szczera prośba stanowi wzór, i podobnie jak błaganie celnika 
w świątyni: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!» — weszła do tradycji modlitwy 
chrześcijańskiej. W przeżywanym z wiarą spotkaniu z Chrystusem Bartymeusz 
odzyskuje utracone światło, a wraz z nim pełnię swej godności: wstaje i podejmuje 
wędrówkę, w której od tej pory ma przewodnika — Jezusa — a jest to ta sama droga, 
którą idzie Jezus. Ewangelista nie powie nam już nic więcej o Bartymeuszu, ale w nim 
pokazuje nam, kim jest uczeń: to ten, kto ze światłem wiary «idzie drogą za Jezusem» 
(por. w.52). 

Św. Augustyn w jednym ze swych pism czyni bardzo szczególne spostrzeżenie 
dotyczące postaci Bartymeusza, które może być istotne i interesujące także dla nas 
dzisiaj. Święty biskup z Hippony zastanawia się nad faktem, iż w tym przypadku Marek 
przytacza nie tylko imię osoby, która została uzdrowiona, lecz także ojca, i stwierdza: 
«Bartymeusz, syn Tymeusza, był człowiekiem, który popadł w nędzę z bardzo 
wielkiego dobrobytu, a jego żałosny stan musiał być powszechnie znany, publiczny, 
ponieważ nie tylko był ślepcem, ale także żebrakiem, który siedział przy drodze».  

Ta interpretacja, mówiąca, że Bartymeusz był osobą «bardzo zamożną», która 
popadła w biedę, pobudza nas do zastanowienia. Skłania do refleksji, że są bogactwa 
niematerialne, które możemy utracić. W tej perspektywie Bartymeusz może 
reprezentować tych, którzy mieszkają w regionach zewangelizowanych, gdzie światło 
wiary osłabło, gdzie ludzie oddalili się od Boga, a zatem osoby, które utraciły wielkie 
bogactwo, utraciły wzniosłą godność — nie wynikającą z sytuacji ekonomicznej czy 
władzy doczesnej, lecz godność chrześcijańską — straciły pewne i solidne 
ukierunkowanie życia i stały się, często nieświadomie, ludźmi żebrzącymi o sens swej 
egzystencji. Tak wiele osób potrzebuje nowej ewangelizacji, czyli nowego spotkania z 
Jezusem Chrystusem, który może na nowo otworzyć ich oczy i wskazać im drogę.  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. We czwartek przypada  Święto  Apostołów Szymona i Judy Tadeusza  
2. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych we wtorek  o godz. 19:00 

w kościele. 
3. Zapraszamy na różaniec:  dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17:00, a dla 

wszystkich od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej. 



W niedzielę Różaniec o godz. 18:30.  
4. Spotkania przygotowujące do bierzmowania uczniów klas 

1 ponadpodstawowych odbędą się 25 i 28 października o godz. 19.00 w 
kościele. 

5. W piątek po wieczornej Eucharystii modlitwa do św. Charbela. Prośby i 
podziękowania do tego świętego można składać do skrzynki intencji. 

6. 22 października (piątek) po wieczornym nabożeństwie na plebanii odbędzie się 
spotkanie inauguracyjne nowej Rady Parafialnej. 

7. V Korowód Świętych w najbliższą niedzielę 31 października podczas Mszy św. 
o godz. 11.30, zachęcamy dzieci, aby przebrały się za świętego lub 
błogosławionego.  

8. Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony pamięci naszych Zmarłych. Oprócz 
uzyskiwania odpustów, możemy pomóc naszym Zmarłym przez ofiarowanie 
Mszy św. Inną formą pomocy zmarłym jest uroczysta modlitwa Kościoła za 
zmarłych zwana „Wypominkami”. Od 2 niedzieli listopada 2021 r. do ostatniej 
niedzieli października 2022 r.  wypominki całoroczne będą odmawiane przed 
Mszą św. o godz. 8:30, 10:00 i 17:00. W III wtorek miesiąca o godz. 17:30 
będzie odmawiany różaniec w kościele za zmarłych wypominanych w ciągu 
całego roku, a o godz. 18:00 będzie sprawowana Msza św. za dusze zmarłych 
wypominanych. Wypominki jednorazowe będą odczytywane przez cały 
listopad od poniedziałku do soboty o 17.45 w połączeniu z odmawianiem 
koronki do Bożego Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu w 
miesiącu listopadzie w kaplicy adoracji będzie kończyć się błogosławieństwem o 
godz. 17:35. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopada 
wypominki jednorazowe będą czytane także przed Mszą św. Tego dnia 
dodatkowo o 20:00 będzie nabożeństwo z wystawionym Najświętszym 
Sakramentem – różaniec za zmarłych. 

9. W dniu dzisiejszym zbierane są datki do puszek na rzecz domowego hospicjum 
Królowej Apostołów, które od 15 lat działa na terenie naszej parafii. Hospicjum 
obejmuje pełną opieką medyczną i wspomagającą chorych w terminalnym stanie 
choroby nowotworowej, pragnących przeżyć ten trudny czas w swoim domu, 
wśród bliskich. Hospicjum niesie również posługę wolontaryjną i pomoc 
socjalną chorym przewlekle. Każde,  choćby najmniejsze wsparcie jest dla 
hospicjum bardzo ważne, gdyż utrzymuje się wyłącznie dzięki hojności ludzkich 
serc.  Wspólnota wolontariuszy zaprasza do włączenia się w pomoc chorym - 
ulotki informacyjne dostępne są u kwestujących."  
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