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Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze
Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się
nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli,
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc
Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest
dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
W dzisiejszej Ewangelii zawarte są dwa tematy: wiara i wdzięczność. Chrystus uzdrawiając
nigdy nie mówi: „moja wszechmoc cię uzdrowiła”, ale „twoja wiara cię uzdrowiła”. Trzeba
jednak pamiętać, że cudu dokonuje nie wiara człowieka, ale Bóg dzięki wierze w Niego.
Człowiek winien wierzyć , że Bóg wszystko może. Nie tylko może uzdrowić nasze chore dusze,
ale nawet przywrócić fizyczne zdrowie. Z uzdrowieniem dziesięciu trędowatych wiąże się
także problem wdzięczności. Tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych, i to Samarytanin, wrócił i
podziękował Jezusowi. Wdzięczność , zarówno względem Boga, jak i drugiego człowieka, nie
przychodzi nam łatwo. Czasem wypowiedzenie jednego słowa „dziękuję” za wyświadczone
dobro przychodzi nam z trudem. Kto uważa, że nie potrzebuje nikomu za nic dziękować,
wpada w izolację i samotność, nie ma w nim przestrzeni do miłości, nie ma świadomości:
jestem obdarowany, jestem kochany.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy prawidłowo zrozumiałem słowa Chrystusa: „twoja wiara cię
uzdrowiła”?
Do wykonania: Będę pamiętał o wdzięczności Bogu i ludziom za otrzymane dobro.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

15.10 (wtorek) Wspomnienie św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła
Teresa (hiszp. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada) urodziła się w roku 1515 w Ávili.
W dwudziestym roku Ŝycia wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Za natchnieniem BoŜym
przeprowadziła reformę swojego zakonu mimo wielu przeciwności. Na podstawie własnych
doświadczeń napisała szereg dzieł zawierających głęboką naukę o Ŝyciu mistycznym. Zmarła
15 października 1582 roku. Wraz ze św. Janem od KrzyŜa jest uwaŜana za załoŜycielkę
karmelitów bosych. Kanonizowana została 40 lat po śmierci przez papieŜa Grzegorza XV.
W roku 1970 papieŜ Paweł VI nadał jej tytuł doktora Kościoła. Jej ksiąŜki (przede wszystkim:
Księga śycia, Twierdza wewnętrzna, Droga Doskonałości) są integralną częścią literatury
hiszpańskiego Renesansu, jak równieŜ chrześcijańskiego mistycyzmu i chrześcijańskiej
medytacji.

16.10 (środa) Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
Jadwiga urodziła się w Andechs (Bawaria) około roku 1174. W trzynastym roku poślubiła
księcia Henryka I Brodatego (+1238), z którym miała siedmioro dzieci (wśród nich Henryka II
PoboŜnego). Otaczała troską ubogich i chorych, dla których fundowała szpitale. Po śmierci
męŜa schroniła się do klasztoru w Trzebnicy i tam zmarła 15 października 1243 roku.
Uznawana jest za patronkę Polski i Śląska, a takŜe małŜeństw i chrześcijańskich rodzin. W XX
wieku czczona była jako patronka pojednania polsko-niemieckiego.
17.10 (czwartek) Wsp.św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
Ignacy (zwany Teoforem) urodził się ok. 30 roku. Według starej tradycji, miał być tym
dzieckiem, które Jezus postawił przed swoimi uczniami i rzekł: "Zaprawdę powiadam wam:
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" .Był
trzecim z kolei biskupem Antiochii prawdopodobnie w latach 70-107. Skazany na poŜarcie
przez dzikie zwierzęta został przewieziony do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską 20
grudnia około roku 107 za panowania cesarza Trajana. W drodze do Rzymu wysłał siedem
listów do róŜnych Kościołów. W tych listach wyłoŜył naukę o Chrystusie, o Kościele i o Ŝyciu
chrześcijańskim. W Antiochii czczono go w tym dniu juŜ w IV wieku. Jego imię wymienione
jest w I Modlitwie Eucharystycznej (Kanon rzymski).
18.10 (piątek) Święto św. Łukasza Ewangelisty
Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej. Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, stał się
towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których
opisał Ŝycie pierwotnego Kościoła. Z zawodu Łukasz był lekarzem, jak o tym pisze wprost św.
Paweł Apostoł (Kol 4, 14). NaleŜał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z
ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność
informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Łukasz Ewangelię napisał po zburzeniu
Jerozolimy (70 r. po Chr.) i skierował ją do chrześcijan ze środowiska greckiego. Podkreśla
uniwersalizm nauczania Chrystusa oraz Jego troskę o chorych, ubogich i grzeszników.
W Dziejach Apostolskich opisał Ŝycie pierwotnego Kościoła.
19.10 (sobota) Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki
Urodził się 14.09.1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu. Wyświęcony na prezbitera przez kard.
Stefana Wyszyńskiego, 28.05.1972 roku w Warszawie, był gorliwym duszpasterzem ludzi
pracy, słuŜby zdrowia, chorych, ubogich i prześladowanych. W latach 1980-1984 wsławił się
odprawianiem "Mszy św. za ojczyznę" w kościele św. Stanisława Kostki na śoliborzu.
W trudnym okresie dziejów Polski (stanu wojennego i komunizmu), obejmował wszystkich
ludzi, bez wyjątku, swą pasterską miłością, nawołując do pojednania i do zwycięŜania zła
dobrem. 19.10.1984 został zamordowany za wiarę i za Kościół przez oficerów SłuŜby
Bezpieczeństwa. Do jego grobu od dnia pogrzebu pielgrzymują rzesze wiernych.
Beatyfikowany w Warszawie 6.06.2010. Toczy się proces kanonizacyjny.
WARTO WIEDZIEĆ
Katecheta – w dalszym ciągu poszukujemy osób do prowadzenia katechezy w szkole
sobotniej. Bardzo przydatne i ważne będzie zaplecze teologiczne i przygotowanie
pedagogiczne szczegółowe informacje i kontakt w kancelarii lub u księdza.

Wypominki - na stolikach pod chórem wyłożone zostały koperty i kartki na
wypominki. Wypominki zebrane do 20/10 (niedziela) będą odczytywane 1 listopada,
a te zebrane od 21go odczytane zostaną 2 listopada. Prosimy o wpisywanie imion
i nazwisk DRUKOWANYMI literami.

