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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.
Przyglądając się tej scenie ewangelicznej, podziwiamy Bartymeusza. Kiedy usłyszał, że Jezus
przechodzi, nie pozostał bierny, ale zaczął wołać. Chciał zwrócić uwagę Jezusa na siebie. Nie
ulegał presji tłumu, nie zniechęciło go to, że inni chcieli go uciszyć, ale tym głośniej wołał.
Można powiedzieć, że nie zniechęcił się napotykanymi trudnościami, ale czynił tyle, ile mógł. I
tu mamy przesłanie dla nas, zwłaszcza wówczas, gdy napotykamy trudności, gdy rodzi się
zniechęcenie: nie należy ustawać. Bartymeusz wykorzystał fakt, że Jezus był blisko i nie
zrezygnował z wołania, gdy inni chcieli go uciszyć. Był też posłuszny Jezusowi, natychmiast
podszedł do Niego, gdy Jezus go zawołał. Wygląda na to, że tylko czekał na polecenie Jezusa i
był gotów od razu je wykonać.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Bóg może w moim życiu dokonać wiele niezwykłych cudów, ale czy
jest we mnie wiara taka, jak Bartymeusza?
Do wykonania: Będę umacniać swoją wiarę poprzez częste korzystanie z sakramentów św.
, czytanie Pisma św., wypełnianie woli Bożej zawartej w przykazaniach.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

25.10 (poniedziałek) Wspomnienie św. Kryspina i Kryspiniana, męczenników
Bracia Kryspin i Kryspinian pochodzili z rzymskiej rodziny patrycjuszy. Powodowani
gorliwością szerzenia wiary, rozdali swój majątek i udali się do Galii. Osiedli w mieście
Soissons (Francja), gdzie pracując jako szewcy głosili Ewangelię i posługiwali ubogim.
Około 286 roku za odmowę wyrzeczenia się wiary skazani zostali przez cesarza
Maksymiana (286-305) na tortury i śmierć. Są patronami szewców, garbarzy, siodlarzy,
tkaczy i krawców.
26.10 (wtorek) Wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy
Celina Borzęcka, z domu Chludzińska, urodziła się w Antowilu, na terenie dzisiejszej
Białorusi, w roku 1833. Od młodych lat pragnęła się poświęcić Bogu w życiu zakonnym,
ale posłuszna woli rodziców wyszła za mąż za Józefa Borzęckiego. Po śmierci męża, wraz
z dwiema córkami wyjechała do Rzymu, gdzie poddała się kierownictwu duchowemu

ks. Piotra Semenenki CR, który prowadził ją według duchowości opartej na Tajemnicy
Paschalnej. 6 stycznia 1891 roku, wraz z córką Jadwigą, złożyła profesję zakonną, dając
początek Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Dążąc do odrodzenia
społeczeństwa była otwarta na potrzeby wychowawcze, misyjne i ekumeniczne Kościoła.
Zmarła w Krakowie 26 października 1913 roku.
28.10 (czwartek) Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Św. Szymon Apostoł był najprawdopodobniej bratem Jakuba i Judy Tadeusza oraz
bratankiem lub siostrzeńcem samego Jezusa. Informacje na temat Szymona są
w Ewangelii bardzo skąpe. Nadawano mu przydomek Kananejczyk (Mt 10,4; Mk 3,18).
Stąd niektórzy Ojcowie Kościoła utożsamiają go z panem młodym z wesela w Kanie
Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił początek znaków – przemienił wodę w wino. Wedle
tradycji po śmierci Jakuba Starszego i Jakuba Młodszego został kolejnym biskupem
Jerozolimy. Dożył sędziwego wieku ponad 100 lat. W obronie wiary został zamęczony na
śmierć. Wedle legendarnego opisu umarł przecięty piłą na pół. Św. Juda Apostoł,
nazywany także Tadeuszem, czyli „odważnym” jest autorem jednego z Listów w Nowym
Testamencie. Wymieniany w Ewangelii bardzo rzadko znany jest z pytania: »Panie, cóż
się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?«. Wedle przekazu Pisma św. był jednym
z braci Pańskich, czyli bratankiem lub siostrzeńcem Jezusa. Wedle tradycji poniósł
męczeńską śmierć w Persji. Jest czczony w Kościele jako patron od spraw beznadziejnych.
Przydomek „Odważny” pomaga odróżnić Judę Tadeusza od Judasza Iskarioty.
WARTO WIEDZIEĆ
ULEZ – czyli Ultra Low Emission Zone wchodzi od 25 października 2021 r. Chodzi o nową strefę
ograniczeń, która z centrum Londynu rozszerza się aż do North Circular Road (A406) i South Circular
Road (A205). W konsekwencji kierowcy samochodów osobowych, motocykli i niektórych van-ów,
nie spełniających normy EURO 6, muszą uiszczać dzienną opłatę ULEZ za przejazd w tej strefie
w wysokości 12,50 GBP. Strefa ULEZ działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia
w roku (z wyjątkiem Bożego Narodzenia). Posiadacze pojazdów dla „niepełnosprawnych” lub
„niepełnosprawnych pasażerów” będą mogli korzystać z okresu karencji, czyli są zwolnieni z opłaty
do 26 października 2025 r. Strefa zostanie oznakowana, a na głównych drogach zostaną
zainstalowane znaki informacyjne, a kamery będą sczytywać numer rejestracyjny podczas jazdy
w strefie i ….! W odniesieniu do powyższych uwag – prosimy dokładniej przestudiować

szczegóły tych zarządzeń – stajemy bowiem w obliczu kolejnego ograniczenia wolności,
które bez wątpienia odbije się echem zarówno na frekwencji podczas codziennych
i niedzielnych Mszach św. jak i trudnościach związanych z kosztami utrzymania kościoła
i przynależącymi do niego pomieszczeniami. Jako duszpasterze szukamy rozwiązań dla
osób, które - mocą tego rozporządzenia - znalazły się poza darmowym dostępem do
kościoła lub spotkań realizowanych w naszej parafii. Prosimy o modlitwę i wsparcie.
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza:

Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję
się Twej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już
wyjednałeś, a proszę Cię: nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed
pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym
z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek. Dzień po dniu prowadź mnie coraz
bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast
miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i
pokora. Amen.

