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Zachęcamy do nabywania i czytania „Przewodnika Katolickiego”.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom
naszej Parafii życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi w drodze do świętości. Szczęść
Boże.

W Mojej Parafii
Biuletyn parafii
pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie
28 października 2018 – nr 43 (730)
XXX Niedziela Zwykła

Uroczystość Wszystkich Świętych
czwartek - 1.11.2018

Kościół św. Michała
godz. 8.00 i 10.00 - Msza św.
Kościół Św. Krzyża
godz. 11.30 - Msza św.
godz. 14.30 - Procesja żałobna na cmentarzu
ok. godz. 15.00 - Msza św.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
piątek - 2.11.2018

Kościół św. Michała
godz. 8.00 - Msza św. i procesja żałobna wokół kościoła
godz. 16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
(okazja do spowiedzi św.)
godz. 17.00 - Msza św.
Kościół Św. Krzyża
godz. 12.00 - Msza św. i procesja żałobna wokół kościoła

EWANGELIA
Mk 10, 46b-52
Uzdrowienie niewidomego z Jerycha
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.
Medytacja nad Słowem

Prośbę skierowaną do Jezusa przez Jana i Jakuba można zinterpretować jako żądanie dla siebie
stołków Piękny tekst ewangeliczny, który pośrednio ukazuje nam też mechanizm działania tłumu.
Oto gdy niewidomy Bartymeusz woła do Jezusa: „Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną!”, tłum
nastaje na niego, by umilkł i siedział cicho: Jezus nie będzie przecież nim się teraz zajmował. Lecz
gdy on niezniechęcony nadal wytrwale wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!”, a Jezus nakazał
przywołać go do siebie, wtedy tłum zmienia zdanie i mówi do niewidomego: „bądź dobrej myśli”.
Jak zatem ostrożnym trzeba być przy słuchaniu opinii tłumów, mediów i tzw. ekspertów.
Tekst uczy nas przede wszystkim tzw. małej modlitwy Jezusa, która tutaj przybiera formę: „Jezusie,
Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Nieustanne powtarzanie tych słów stało się przez wieki
podstawą modlitwy i duchowości całego chrześcijańskiego Wschodu.
Ewangelia uczy nas też niezałamywania się i niezniechęcania, gdy nam się wydaje, że Bóg nie słyszy
i nie zwraca na nas uwagi. Może pragnie On nas w ten sposób nauczyć wytrwałości w naszej
modlitwie, jak owego niewidomego spod Jerycha?
I z pewnością też czeka na naszą wiarę. To przecież ona, jak stwierdza Jezus, uzdrowiła
Bartymeusza, a nie Jego dotknięcie.
ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com
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Dzisiaj świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła.
Nabożeństwa różańcowe są sprawowane od poniedziałku do środy po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo różańcowe dla dzieci we wtorek o godz. 16.30.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VII SP we wtorek, 30 września br. po
nabożeństwie różańcowym w kościele.
Zapraszamy do udziału w kolejnej „Nocy Świętych”, która rozpocznie się 31
października, o godz. 20.00 w kościele Garnizonowym. Ta inicjatywa ma na celu
wprowadzenie w atmosferę dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego oraz ukazanie sensu
i piękna powołania do świętości każdego człowieka. Patronem tegorocznej „Nocy Świętych”
jest bł. Stefan Wincenty Frelichowski.
W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Na cmentarzu św. Krzyża o
godz. 14.30 rozpocznie się procesja żałobna. Procesję rozpoczniemy przy krzyżu na nowej
części cmentarza, skąd przejdziemy głównym gankiem w kierunku kościoła św. Krzyża. Tam
przy kościele będzie sprawowana Msza św. Ofiary zbierane na cmentarzu, zgodnie z wolą
Księdza Prymasa, przeznaczone są na potrzeby PWSD w Gnieźnie. Informujemy, że w
kościele św. Krzyża na cmentarzu będzie sprawowana Msza św. o godz.11.30. Natomiast w
naszym kościele o godz. 8.00 i 10.00.
W piątek przypada liturgiczne wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu
modlimy się za wszystkich zmarłych oraz nawiedzamy ich groby.
 W naszym kościele Msze św. o godz. 8.00 i 17.00. Po mszy św. o godz. 8.00 procesja
żałobna wokół kościoła.
 O godz. 12.00 Msza św. i procesja żałobna wokół kościoła na cmentarzu św. Krzyża.
Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za
zmarłych. Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go
za zmarłych. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. nawiedzenie
kościoła bądź cmentarza oraz odmówienie modlitwy Wierzę w Boga, Ojcze nasz i dowolnej
modlitwy w intencji wzbudzonej przez ojca św. Modlitwa różańcowa z wymieniankami od
poniedziałku 5 listopada do czwartku 8 listopada po wieczornej Mszy św.
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 W czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
 W I piątek od godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy o
godz. 16.45 nabożeństwem ku czci NSPJ. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00.
Osoby chore i starsze nawiedzimy z posługą duszpasterską:
 w najbliższy piątek od godz.9.00
 w sobotę od godz. 9.00 osoby z ul. Wyszyńskiego.
W sobotę, 4 listopada o godz. 7.30 nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca.
Wszystkich członków Żywego Różańca oraz osoby chętne do włączenia się do Żywego
Różańca zapraszamy w poniedziałek 5 listopada na Mszę św., różaniec, katechezę i spotkanie.
Droga Neokatechumenalna zaprasza na ostatnią katechezę o wierze i życiu skierowaną
do osób dorosłych oraz młodzieży w niedzielę o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy!

