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EWANGELIA (Mk 10,46-52)............................................................................................. 

 

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.................................... 

................................................. 
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                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu w czwartek obchodzimy święto Świętych Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

2255..1100..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców Józefa        

i Anny Okurowskich 

 

2266..1100..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej. 

2277..1100..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Michułka: Antoniego, Antoniny, Tadeusza, Józefa, Franciszki i zmarłych z ich Rodzin. 

2288..1100..  CCzzwwaarrtteekk..      

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJuulliiaannnnyy  TTrraacczz                  

ww  mmiieessiiąącc  ppoo  ppooggrrzzeebbiiee  ––  iinntteennccjjaa  oodd  ZZaakkłłaadduu  PPooggrrzzeebboowweeggoo  OOlliimmpp.. 

2299..1100..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Barbary Fornal               

w miesiąc po pogrzebie. 

3300..1100..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Jankowskich: Mateusza, Franciszki, Elżbiety i ich zmarłych Rodziców. 

3311..  1100..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. Intencja wolna. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii Fabianowskiej    

w rocznicę śmierci i śp. Jerzego Fabinowskiego oraz zmarłych z Rodziny. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Julianny Tracz. 

 

1. We wtorek, 2 listopada, we wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych 

rozpoczniemy modlitwę wypominkową.  



W tym dniu w Nowolesiu o godz. 16:30
 
odmawiany będzie różaniec za zmarłych, o 

których pamiętali mieszkańcy Nowolesia i Kazanowa, a godz. 17
00

 Msza św. w ich 

intencji. W Białym Kościele różaniec wypominkowy po Mszy św. o godz. 18
00

. 

Polecać w nim będziemy zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Białego Kościoła. 

W środę, 3 listopada, w Nowolesiu o godz. 17
30

 odmawiany będzie różaniec za 

zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Dębnik, Gębczyc i Gębic. O godz. 18
00

 

Msza św. w ich intencji. W czwartek, 4 listopada, w Białym Kościele o godz. 17
30

 

odmawiany będzie różaniec za zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy 

Szczodrowic, Wąwolnicy i kartki bez podania miejsca zamieszkania. Prosimy o 

czytelne wypisywanie imion i nazwisk zmarłych oraz podawanie miejscowości 

zamieszkania składających wypominki.  

                                                                                     Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
   ..................................................................................................................................  

          Komentarz do dzisiejszej ewangelii: „Panie, żebym przejrzał”.................. 

 

Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym pamiętać, bo bardzo często  

w życiu duchowym jesteśmy jak ten niewidomy pod Jerychem. W chwilach trudnych, gdy 

szukamy Boga, wołamy do Niego. Chcemy, by nas usłyszał i pomógł nam. Ale świat  

i inni ludzie próbują zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by nasz głos dotarł do Niego, aby 

On mógł odpowiedzieć. Zagłuszają kolorowymi reklamami, a nawet ateistycznymi 

billboardami, zakłamując rzeczywistość. Tymczasem „żebym przejrzał” dosłownie po 

grecku oznacza: „żebym spojrzał w górę”. Te słowa powinny być naszą codzienną 

modlitwą, abyśmy podnieśli wzrok, spojrzeli w górę i widzieli Jezusa w naszym życiu.  

 

    Jezu, pragnę przejrzeć. Chcę widzieć lepiej i głębiej. Pragnę patrzeć ku Tobie. 

................................................................................................................................... 

                       O różańcu – księdza Twardowskiego myśli kilka. 

 Narodzenie, korona cierniowa, droga krzyżowa najtrudniejsza, bo zawsze pod górę, 

zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, aby nas oczekiwano w niebie. Wszystko po kolei jest 

historią Jezusowego serca. 

 Różaniec ukazuje nam tę historię w swoich tajemnicach za pośrednictwem Tej, która była 

najbliższa Jezusowi i znała Go najlepiej. Różaniec jest właściwie Ewangelią, którą wspominamy, 

modląc się do Tej, która żyła nią najbliżej i na co dzień. 

 Zagadka różańca polega na tym, że modląc się na nim, możemy całkiem świadomie 

recytować słowa i rozważać zapowiadane tajemnice, ale możemy też wcale nie trzymać się tych  



słów. Zagadką różańca jest to, że odmawiamy go nieraz w zmęczeniu, chorobie, gorączce, półśnie, 

zdenerwowaniu, rozproszeniu, katastrofie pamięci, kiedy nie pamiętamy adresów, telefonów, 

nazwisk, dat, tylko jedno Zdrowaś Maryjo. 

 Ten pozornie bezmyślnie odmawiany różaniec odsłoni nam wielką prawdę, że nie potrzeba 

za bardzo trzymać się myśli ani odmawianych słów, aby być w kontakcie z Panem Bogiem. 

Przeciwnie, trzeba wyjść poza ludzkie słowa, które nie wyrażają Boga, poza spekulacje myślowe, 

które Go nie ogarną. 

 Wzruszające wyjście poza słowa, poza myśli i trzymanie się Boga samym faktem naszej 

woli, naszego uporczywie modlącego się serca. 

 Matka Boska Częstochowska ratuje nasz naród. Ostrobramska mówi o młodym Mickiewiczu 

i uroczym Wilnie. Siewna przypomina pierwsze chwile po wakacjach, kiedy kupujemy zeszyty, 

książki i kredki dla dzieci. Adwentowa tęskni za choinką, Jezusem, Bożym Narodzeniem. 

Gromniczna zapala nam światło, gdy ono gaśnie i chodzimy po ciemku. Różańcowa uczy nas 

wytrwałej i cierpliwej modlitwy, która przypomina kołatkę do Jej drzwi. 

 Jakim cudem jest modlitwa różańcowa. Mówimy słowa i czasem, gdy ogarnia nas znużenie, 

możemy wcale ich nie rozumieć. Wypowiadamy tajemnice, księgi myśli, a nawet nie myślimy, bo 

rozum nam ucieka. Jednak, pomimo to, nawet poza myślą trzymamy się Matki Bożej za palec, za 

rękę, za pierścionek na jednym palcu, za trzewik. Trzymamy się Matki Bożej i to jest urok tej 

modlitwy. 

 Słowa wszystkie nie wypowiedzą, myśli również Boga nie ogarnie, więc pozostaje nam 

cierpliwość i wytrwałość trzymania się Matki Bożej. 

  Ktoś nauczył mnie tak modli się na różańcu, by przy każdym paciorku myśleć o innej osobie 

i – mówiąc różaniec – każde Pozdrowienie anielskie ofiarować za kogo innego. Tak wciągu jednej 

części różańca można modlić się aż za pięćdziesiąt osób! 

 Pewien starszy Pan powiedział: - Jestem zupełnie sam. Nie mam krewnych. Znajomych nie 

mogę doliczyć się nawet do dziesięciu. Modlę się tylko za samego siebie. 

 Jeśli dobrze poszukamy, znajdziemy ich znacznie więcej: nasi rodzice, nauczyciele, 

przyjaciele, koleżanki, koledzy, którzy poginęli. Tyle osób wokół nas! 

 Jaki mądry jest różaniec, który dla ludzi przemądrzałych jest wciąż za ubogi i za prosty, a 

który uczy prawdziwej modlitwy, nieraz bez słów i bez myśli – uporczywego trwania, trzymania się 

Pana Boga i tęsknoty za Nim. 

                                                                                                                Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka                                                                   

 Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ........................................................................... 


