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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.
Bartymeusz słysząc przechodzącego Jezusa, nie daje się uciszyć. Tym głośniej woła: “Synu Dawida,
ulituj się nade mną”. Nazywa Jezusa tytułem mesjańskim. Bartymeusz czeka na Mesjasza,
potrzebuje go jak nikt inny. Biegnąc do niego, zrzuca płaszcz, najcenniejszy i jedyny dobytek żebraka
i przemawia czule jak Maria Magdalena Rabbuni. Rabbuni znaczy “mój Mistrzu”. Kiedy Jezus
przywróci wzrok Bartymeuszowi, ten rzeczywiście stanie się Jego uczniem. Pójdzie za Nim do
Jerozolimy. Jakiż kontrast w stosunku do uczniów, którzy ciągną tam niechętnie, przerażeni
perspektywą Krzyża, którą zapowiadał Pan. Bartymeusz to pierwszy spośród uczniów Jezusa, który
rzeczywiście przejrzał i idzie za swoim Mistrzem drogą Krzyża.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy przypadkiem nie cierpię na ślepotę ducha? Czy moje rozeznanie
rzeczywistości jest wystarczające, bym postępował zgodnie z przykazaniami Bożymi?
Do wykonania: Będę prosił Boga, by moje wybory opierały się na właściwym
rozeznaniu, co jest dobre, a co złe, co jest słuszne, a czego należy unikać.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

01.11 (czwartek) Uroczystość Wszystkich Świętych
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z
wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia
konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można
osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości
Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu
człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia,
bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy,
w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości. Wspomnienie wszystkich świętych ma
źródło w kulcie męczenników. W rocznicę śmierci, która dla chrześcijan jest dniem
narodzin dla nieba, odprawiano na grobach męczenników Eucharystię i czytano opisy
męczeństwa. Pamięć o tych, którzy krwią potwierdzili swoją wiarę, była w pierwszych
gminach chrześcijańskich pieczołowicie przechowywana. Każda z lokalnych wspólnot
posiadała spis swoich męczenników, którzy przez sam fakt męczeństwa stawali się
bliskimi Chrystusa, dlatego ich wstawiennictwo nabierało szczególnej mocy. Stopniowo

do tych list dopisywano imiona nie tylko męczenników, ale też innych osób
odznaczających się szczególną świętością. Pierwszym świętym spoza grona
męczenników był zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours.
02.11 (piątek) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział
w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po
śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest "przedsionkiem
nieba". Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli
się w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze
przygotować. Czyściec jest “przedsionkiem nieba”. Jest wyrazem Bożego miłosierdzia,
które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości
do Boga, bliźniego i samego siebie. Stan czyśćca nie należy pojmować jedynie jako kary
lecz jako przygotowanie do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli
udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią, oczyszczenie winno być całkowite.
Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i
nie odbyły jeszcze na ziemi całej doczesnej kary za grzechy. Istotą kary doświadczanej
po śmierci wydaje się tymczasowa rozłąka z Bogiem i oczekiwanie na spotkanie z Nim.
Dusza ludzka, poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości, pragnie zjednoczenia z
Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i szuka możliwości
oczyszczenia. Bóg w swoim miłosierdziu odpowiada na to pragnienie poprzez działanie,
które nazywamy czyśćcem.
WARTO WIEDZIEĆ

Zachęcamy do zyskiwania odpustów
Rozpoczynające się obchody Wszystkich Świętych stwarzają moŜliwość
zyskiwania odpustów. Przez odpust rozumieć naleŜy darowanie przez BoŜe
Miłosierdzie kar za grzechy popełnione i rozgrzeszone tylko co do winy.
KaŜdy grzech pociąga bowiem za sobą dwa skutki: wina i kara. Z winy
uwolnieni zostajemy w konfesjonale, a świadomość kary towarzyszy nam
w Ŝyciu lub przeniesiona zostaje do odpokutowania w czyśćcu. Kościół ma
jednak władzę uwalniania od kary m.in. przez ODPUSTY.
Od 1 do 8 listopada (włącznie) moŜna codziennie zyskać odpust za poboŜne
nawiedzenie cmentarza grzebalnego i odmówienie modlitwy za zmarłych.
Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych (Odp.13.67).
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 1. Brak jakiegokolwiek
przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeŜeli jest brak całkowitej
dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy). 2. Stan łaski uświęcającej (brak
nieodpuszczonego grzechu cięŜkiego) lub spowiedź sakramentalna. 3. Przyjęcie
Komunii świętej. 4. Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś
Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego
papieŜa, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma
być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się kaŜdego dnia papieŜ).
5. Wykonanie czynności związanej z odpustem – w naszym przypadku
chodzi o poboŜne nawiedzenie cmentarza.
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