Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 25 października 2015
Kościół dzisiaj obchodzi liturgię światła, radości, wiary; światło
i radość z powrotu narodu wybranego z wygnania. Bóg pamiętał
o “reszcie Izraela”, która pozostała Mu wierną, i On sam stał się jego
przewodnikiem w czasie podróży do ojczyzny. Wszyscy powracają,
nawet najbardziej dotknięci kalectwem i cierpiący, także “niewidomy
i chromy”, kiedy bowiem prowadzi Bóg, niewidomi są oświeceni,
a chromi nie utykają. Piękny obraz wewnętrznego nawrócenia
z ciemności i bezdroży grzechu. Po ślepocie duchowej i ciągłym
chromaniu między dobrem a złem człowiek, oświecony światłem
Bożym, może postępować prostą drogą wiodącą go do Boga. Powrót
jego jest radosny jak powrót Izraela: “Wśród pociech ich
przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą — nie
potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela”. Tak Pan
przemawia do swego ludu i tak przemawia do każdego człowieka, który
się do Niego nawraca. Choć pierwsze kroki powrotu mogą być przykre
i trudne, to Bóg jako miłościwy Ojciec wychodzi naprzeciw swojemu
stworzeniu, pokrzepia je żywą wodą łaski, podtrzymuje w walce,
usprawnia do drogi.
Ewangelia podejmuje temat w dwojakim aspekcie: uzdrowienia
i nawrócenia do Chrystusa pewnego niewidomego. Jezus wychodzi
z Jerycha, Bartymeusz zaś, który siedział przy drodze żebrząc, woła do
Niego: “Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Niektórzy chcą go
uciszyć, lecz on woła jeszcze mocniej. Niewidomy na ciele, widzi
w duchu i poznaje w Jezusie Mesjasza, “Syna Dawida”. Wiara nie
pozwala mu milczeć; jest pewien, że w Jezusie znajdzie zbawienie.
Zwrócony do Niego, zaledwie Mistrz go zawoła, odrzuca płaszcz,
zrywa się na nogi i staje przed Nim. Pan go zapytuje: “Co chcesz, abym
ci uczynił?” A on: “Rabbuni, żebym przejrzał”. Dialog niezmiernie
krótki, lecz istotny, wyrażający ze strony Jezusa wszechmoc, a ze
strony Bartymeusza wiarę. Zetknięcie się tych dwóch sił wywołuje cud:
“natychmiast przejrzał”. Zgaszone oczy niewidomego rozjaśniają się
i widzą Jezusa, widzieć Go i iść za Nim to jedno. Światłu
zewnętrznemu odpowiada światło wewnętrzne i Bartymeusz idzie za
Panem. Chrześcijanin jak on jest “oświecony” przez Chrystusa; wiara
otworzyła mu oczy: dała mu poznać Boga i Syna Bożego, który stał się
człowiekiem. Lecz czy wiara ta jest w nim tak żywa, aby go pociągnąć
na serio do służby Bogu, do naśladowania Chrystusa?
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Biuletyn: 25 października 2015
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
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Intencje Mszalne

Niedziela, 25 października 2015
Md'Y - 2:00pm –+ Robert Rzeszowski
OGŁOSZENIA

1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25. rocznicę
powstania naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego
Apostolatu. Zachęcam wszystkich do znalezienia czasu na
prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy
wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. Jana
Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem
Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o modlitwę w
intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu.
2. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego
tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa.
3. Za tydzień Uroczystość Wszystkich Świętych, gdy
wspominamy tych wszystkich, którzy już osiągnęli chwałę
nieba, a których nie znamy z imienia. W poniedziałek

obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,
Zapraszam na mszę na 8:00 pm, w czasie której w sposób
szczególny modlić się bedziemy za zmarłych polecanych w
wypominkach.
5. Proszę pamięteć, że za tydzień przestawiamy zegary na
czas zimowy, śpimy o godzinę dłużej.
5. Pomoc liturgiczna
St. MdY
I czytanie Kazimierz Krajewski
II czytanie Anna Standisz
Szafarze
Lidia Błach
Dariusz Malacha
6. Tydzień temu rozpoczęliśmy budowę komórki przy
plebanii, w której będziemy przechowywać między innymi
wyposażenie potrzebne do festiwalu pierogów. Praca idzie
bardzo szybko dzięki zaangażowaniu ochotników.

