Refleksja
Niewidomy żebrak Bartymeusz spod Jerycha, który siedział przy drodze,
słysząc o przechodzącym Jezusie z Nazaretu głośno wołał: „Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną”. Pan nie pozostał głuchy na jego wołanie
i przyszedł mu z konkretną pomocą: „Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię
uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”. Słowa
wypowiedziane przez niewidomego z dzisiejszej Ewangelii stały się
wezwaniem „modlitwy Jezusowej”, zwanej inaczej modlitwą serca albo
nieustanną modlitwą. Jest to modlitwa na każdy czas.
Modlitwa serca stanowi proste wołanie o pomoc, o miłosierdzie. Jej
praktykowanie pomaga przemieniać nasze życie, otwiera nas coraz bardziej na
Boga. Nie jest to modlitwa przeznaczona tylko dla pobożnych mnichów, ale
przede wszystkim dla ludzi świeckich, zatopionych w wir codzienności. Serafin
z Sarowa, ostatni kanonizowany święty przed rewolucją rosyjską 1917 roku,
ulubiony patron prawosławia i jeden z większych mistyków Kościoła, mówił:
modlić się może każdy bez przeszkód. Bogaty i biedny, szlachetnie urodzony
i wieśniak, mocny i słaby, zdrowy i chory, cnotliwy i grzesznik".
Modlitwę Jezusową możemy praktykować wszędzie: w domu, przy sprzątaniu,
w kuchni czy w środkach komunikacji miejskiej! Możemy modlić się na
spacerze, idąc do pracy, szkoły, jadąc samochodem, siedząc w poczekalni
u lekarza. Na początku będzie to wymagało większego skupienia uwagi, może
ogarnie nas rozproszenie albo myśli odbiegną zupełnie od modlitwy. Trzeba
wtedy powrócić spokojnie do wybranego wezwania. Z czasem modlitwa w nas
się utrwali. Wreszcie zauważymy, że bez większego wysiłku modlitewne
wezwanie przemienia naszą codzienność, ofiarując ją Bogu.
Modlitwa Jezusowa jest odpowiedzią na pytanie współczesnego człowieka o to,
jak się modlić i jak znaleźć czas na modlitwę przy obowiązkach i w pracy,
w ulicznym korku czy w kolejce do kasy w supermarkecie. „Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną”.
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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. (Mk 10, 46b-52)
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!
Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 25.10
700 Za † mamę Krystynę w dniu urodzin, † ojca Tomasza, †† z pokrewieństwa
o pokój wieczny dla nich.
1800 1) Za † żonę i matkę Krystynę Chyra.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy urodzin rodzeństwa
Hanny i Marka Mueller oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
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…………………………………………………………………………………….
1) Za †† rodziców Zofię i Władysława Dżugaj, Helenę i Jana Zatorskich,
siostrę Teresę, szwagra Józefa, brata Tadeusza, bratową Emilię, swata Tadeusza,
Alicję, Annę i Franciszka Bej oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † żonę Beatę Chudala, ojca Emila, teścia Zygfryda, Bronisława Wójcika,
dziadków, †† z rodzin Chudala, Spałek i Wójcik.

Środa – 27.10
700 Za † Irmgardę Koziołek, †† z pokrewieństwa Koziołek, Kabela, Pawliczek i dusze
w czyśćcu cierpiące.
1700 1) Za wstawiennictwem Matki Bożej o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz
wszelkie potrzebne łaski w intencji rodziny Unsner.
2) Za † mamę Martę Rygol w 1. rocznicę śmierci, † ojca Józefa, † Hildegardę
Kapica w 1. rocznicę śmierci.

Czwartek – 28.10; święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 90. rocznicy urodzin Eugeniusza Myśluk oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
1800 1) Za †† Annę i Henryka Rybisz w 8. rocznicę śmierci.
2) Za †† Małgorzatę i Alojzego Budzińskich i †† z rodzin z obu stron.

Piątek – 29.10
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy urodzin Marceliny oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
1800 1) Za † rodziców Pospieszczyk i Ptak.
2) Za † Rajnholda Wieszala w 30. dzień po śmierci.

Sobota – 30.10
700 …………………………………………………………………………………

1800 1) Za † żonę, mamę i babcię Irenę Szparaga, †† z rodziny Szparaga, Kaczor,
Fatyga i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Stanisławę Sitarz w 1. rocznicę śmierci.

Niedziela – 31.10 – XXXI Zwykła.
700 Za † Huberta Sowada i dusze w czyśćcu cierpiące
815 Za † Helmuta Kania, †† rodziców Kania i Placzek, dwóch braci i szwagra.
945 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Natalii i Marcina Spranzel z okazji
1. rocznicy ślubu.
1115 Do Bożej Opatrzności (…) dla Katarzyny z okazji 50. rocznicy urodzin oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
1615 Nabożeństwo różańcowe.
1700 Za † męża, ojca i dziadka Wiesława Wronkę oraz †† teściów Kazimierę
i Władysława Wronka.

OGŁOSZENIA
 Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 1615, w środę po Mszy św.
szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 1715.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 3. roku przygotowania (kl. 1. szkoły średniej).
 W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W kiosku i w zakrystii można nabywać kartki na wypominki za zmarłych,
a wypominki można składać w zakrystii.
 W kancelarii przyjmowane są intencje na 2022 rok. Istnieje możliwość
zamówienia także Mszy św. gregoriańskiej.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje w świecie a w przyszłą niedzielę na
potrzeby parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

