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XXVIII Niedziela w ciągu roku
Rada dobrowolnego ubóstwa
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim
na kolana, pytał Go: "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 rzekł:
"Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus
spojrzał z miłością na niego 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 wokoło i rzekł do swoich uczniów: "Jak trudno jest bogatym wejść
do królestwa Bożego". Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus
powtórnie rzekł im: "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 się zbawić?" Jezus spojrzał 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 i 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 * Mk 10, 17-30



Mądrzejszy ode mnie!
Zalana słońcem tatrzańska hala. Wszedłem do szałasu. Pachniało dymem, mlekiem
i serem. Ktoś siedział w głębi na ławie. Baca układał do wędzenia świeże oscypki. „Wies –
odezwał się do gościa – to cale nie je tak, jak myślis. A pzecie tyś jest profesor, mądry
cłowiek”. Pochwaliłem Boga, baca odpowiedział „Na wieki” wciąż zajęty układaniem sera.
Przysłuchiwałem się rozmowie. Niemłody już mężczyzna nie mógł pogodzić się ze śmiercią
wnuczki. Widać, że łączyła go z bacą dawna zażyłość. Kawał drogi szliśmy potem razem.
„Widzi pan, zastanawiam się nad sobą, nad światem. Boję się o tych, których kocham.

Że ich utracę. Teraz utraciłem Małgosię. Kiedyś utracę wszystkich. Jak to mówi mój znajomy ‘łopata i do gleby’. I nie wiem, nic nie wiem! Ja, profesor uniwersytetu. Ten baca mądrzejszy ode mnie!”...
Zamożny i bez wątpienia wykształcony człowiek przychodzi pytać Jezusa, ubogiego,
wędrownego kaznodzieję, który „był dobry” dla prostaków (dlatego szanujący się ludzie, jak
Nikodem, woleli pójść do Niego pod osłoną nocy). A pytanie dotyczy właśnie granicznej
sytuacji człowieka: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jakiej odpowiedzi oczekiwał pytający? Prostota odpowiedzi, którą otrzymał, jest zaskakująca, nieomalże naiwna.
Znasz przykazania – usłyszał. – Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij... W takim sformułowaniu kryje się wyrazisty imperatyw: Skoro znasz – zachowuj. Pytający zrozumiał. I poczuł
się nieswojo: po co pytał, skoro wiedział?
I tu pada druga część odpowiedzi: Sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim. To też jest
odpowiedź ze styku życia doczesnego i wiecznego. Gdy przeniesiesz się do wieczności –
nic ci nie będzie potrzebne. Inni rozdadzą albo spadkobiercy rozdrapią. Ty nie weźmiesz
niczego. Jeśliś mądry – rozdaj na czas to, co posiadasz. Jeśliś mądry – rozdaj potrzebującym. W ten sposób majątek posłuży dłużej, niż stanie twego życia. By jednak zdobyć się na
rozdanie wszystkiego, trzeba... Właśnie, trzeba mądrości, ogromnej mądrości.
Gdzie szukać tej trudnej mądrości? Biblijne czytania dzisiejszej niedzieli przynoszą odpowiedź prostą, która niejednemu wyda się zbyt prosta. Modliłem się i przyszedł na mnie
duch mądrości... Żywe jest słowo Boże, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha...
A więc: modlitwa i słuchanie Bożego słowa. Wielu ludzi szuka mądrości. Jednak nie zawsze
szuka tam, gdzie warto. Źródłem mądrości dla wielu są mass media. Lecz ile z tego,
co drukują gazety, podaje radio i telewizja przynosi mądrość? Może połowa? Trzeba jednak
być geniuszem, by wiedzieć, która to połowa... Dla innych nauczycielami mądrości stają się
sekty. Przerażające to źródło, zatrute i śmiercionośne, nieraz dosłownie. Inni zgłębiają
tajemną wiedzę – tak, tak, kwitnie ona bujnie za naszych dni, aż dziw bierze. Ilu jest takich,
którzy niczego nie szukają? Wystarcza im, że urządzili się w życiu. Ilu uwierzyło w swoją
mądrość? Ale gdy Bóg postawi pytanie z pogranicza czasu i wieczności, ludzka mądrość
rozsypie się w proch. Idę więc zawczasu szukać innej mądrości. Z nią przyjdą do mnie
wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
ks. Tomasz Horak


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Pytanie, które usłyszał Jezus, powinno nurtować każdego z nas: co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne? Nie bójmy się go postawić w naszej osobistej modlitwie przed
Panem Jezusem. Nie obawiajmy się także odpowiedzi, jakiej nam udzieli. On zna nasze
serca i wie, jakie wymagania może nam postawić.
2. Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski, a we wtorek, 16 października będziemy
wspominać 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo
nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża
Polaka w sercach młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację
możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.



3. Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej kierujemy nasze myśli w stronę nauczycieli,
katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.
4. W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy wspierać naszymi
modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich intencjach odmówimy
modlitwę różańcową.
5. W czwartek, w święto św. Łukasza Ewangelisty, zapraszamy do modlitwy w intencjach
pracowników służby zdrowia. Tego też dnia adoracja Najświętszego Sakramentu od
porannej aż do wieczornej liturgii w intencji nowych powołań i za powołanych.
O przewodniczenie adoracji proszę grupę I. O godzinie 1500 Msza święta zbiorowa
z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Msze święte w intencji:

niedziela
14.10.

Wdzydze 1300

poniedz.
15.10.

6. Za tydzień rozpoczynamy Tydzień Misyjny.
7. Przypominamy, że codziennie nabożeństwo różańcowe w dni powszednie rozpoczynamy
o godz. 1630, w niedzielę zaś o godz. 1600.

wtorek
16.10.

8. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już teraz zastanówmy się
nad wypominkami, które będziemy przyjmować od ostatniej soboty miesiąca października –
tj. od 27.
9. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii.
W tym tygodniu w Borsku. Bóg zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe
urządzenie czyszczące do naszej świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do
Najświętszego Sakramentu do polowych celebr odpustowych na naszej Kalwarii.
10. W piątek zmarła nasza parafianka śp. Jadwiga Bartosiewicz, lat 80, z Wdzydz
Tucholskich,. Jej pogrzeb odbędzie się w dniu jutrzejszym tj, w poniedziałek o godzinie 1000.
Różaniec we Wdzydzach aż do dnia pogrzebu o godz. 1900.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: śp. Kazimierza Drążka z Wdzydz
Tucholskich i śp. Klarę Justę z Przytarni Wybudowań. Wieczny odpoczynek...
11. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby Chrystus zawsze wskazywał im
pewną drogę do zbawienia.

czwartek
18.10.

piątek
19.10.

w poniedziałek, 15 października, św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska
mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich.
we wtorek, 16 października, św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka
Śląska.
w środę, 17 października, św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca
św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik.
w czwartek, 18 października, św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz
Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.
w sobotę, 20 października, św. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, profesor Akademii Krakowskiej, człowiek żywej wiary i głębokiej pobożności.

sobota
20.10.

+ Józefy Jankowskiej – intencja od Firmy Pana Synaka;
Różaniec święty;
+ Jadwigi Wirkus – w 4 rocznicę śmierci i Jana ;

720
1630

+ Elżbiety i Władysława Knapików;
Różaniec święty;
rodziny Drewek i Muchowskich w podziękowaniu za otrzymane łaski
– z prośbą o dalsze;

720
1630

+ Małgorzaty Durajewskiej;
Różaniec święty
intencja Róży p. Marii Oller z Wiela za zmarłe w tym roku członkinie:
Józefę Jankowską i Krystynę Grotę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin oraz zmarłych członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720
1500
30
15 -1630
1630

Krzysztofa – w dniu urodzin – o Boże błogosł. dla niego i całej rodziny;
Koronka i Msza św. zbiorowa do Bożego Miłosierdzia;
Okazja do spowiedzi świętej;
Różaniec święty;
+ Eugenii Narloch – w 1 rocznicę śmierci;

720
1630

+ Jadwigi Schiefelbein – intencja z pogrzebu;
Różaniec święty;
+ Lucjana Laski, żony Marty, Henryka i zmarłych z rodziny;

720
1400
1630

+ rodziców i rodzeństwa z rodziny Weltrowskich;
Msza święta ślubna Beaty Czapiewskiej i Tomasza Goncza;
Różaniec święty;
+ Ryszarda Pawłowskiego;

800
niedziela
21.10.

+ Klary, Augustyna, Pawła, Dominika, Bernarda, Piotra, babć i dziadków;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
dziękczynna – z prośbą o Boże błogosław. i łaski dla rodziny;
Różaniec święty;
+ Antoniego Nakielskiego – w 11 rocznicę śmierci;
+ Edwarda Narlocha – w rocznicę urodzin;

720
1630

środa
17.10.



W tym tygodniu patronują nam:

800
1000
1130
1600

1000
1130
1600
Wdzydze 1300

rodziny Niesiołowskich msza dziękczynna za otrzymane łaski – z prośbą
o dalszą opiekę;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
+ Kacpra Milocha – w dniu urodzin;
Różaniec święty;
Janiny i Jana w 40 rocznicę ślubu msza dziękczynna za odebrane łaski –
z prośbą o dalsze oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny;
Sylwii Ogonowskiej w 18 rocznicę urodzin msza dziękczynno-błagalna;
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc

