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1. W całym Kościele w Polsce przeżywamy dziś XV Dzień Papieski. Celem dni papie-
skich jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II i niesienie pomocy zdolnej, a ubo-
giej młodzieży polskiej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy złożyli   ofiary na stypendia dla tej młodzieży. 
2. W środę przypada Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszamy parafian na modlitwę w 
intencji naszych nauczycieli i wychowawców w ramach nabożeństwa różańcowego. 
3. Za tydzień –  Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. W 
przyszłą niedzielę będziemy też przeżywać dzień modlitw za pracowników służby zdro-
wia z racji przypadającego w dniu 18 października święta ich patrona – św. Łukasza, 
lekarza i ewangelisty.  
4. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. Powierzajmy w modli-
twie różańcowej przez wstawiennictwo Maryi nasze sprawy osobiste, rodzinne, parafial-
ne. 
5. W przyszłą niedziele na godz. 12.00 zapraszamy młodzież przygotowująca się do 
sakramentu Bierzmowania. 
 
 

Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenc-
kiej, jako drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Miał także dwie młodsze siostry. Był bardzo 
zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku studiował na wydziale budownictwa warszawskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, a w czasie studiów 
zupełnie stracił wiarę. 23 kwietnia 1846 r. został aresztowany przez policję carską pod zarzutem 
udziału w spisku i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wówczas ciężko zachorował; 
powracając do zdrowia, przemyślał dokładnie swoje życie i nawrócił się. Uwolniony z więzienia 
po blisko roku, podjął dalsze studia, a jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb życia. Po 
ukończeniu studiów, 8 grudnia 1848 r. wstąpił do klasztoru kapucynów. Już 21 grudnia przyjął 
habit zakonny i otrzymał imię Honorat. Pierwszą profesję złożył dokładnie rok później. Chociaż 
pragnął być bratem zakonnym, przełożeni polecili mu, aby przygotowywał się do kapłaństwa. Po 
ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 27 listopada 1852 r. Wkrótce 
został mianowany profesorem retoryki oraz sekretarzem prowincjała, lektorem teologii i spo-
wiednikiem nawracających się. Zasłynął w Warszawie jako znakomity rekolekcjonista i misjonarz 
ludowy. Pracując w III Zakonie św. Franciszka, gorliwie działał w kościołach Warszawy. Swoją 
głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa. Dzięki niemu po-
wstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, z których na przestrzeni lat uformowały się liczne zgroma-
dzenia zakonne. Ojciec Honorat stał się odnowicielem życia zakonnego i twórcą jego nowej for-

my zbliżonej do dzisiejszych instytutów świeckich. Zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r.   
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„ Któż więc może się zbawić? ”   
   „   

 
Już pobieżna obserwacja życia codzienne-
go ukazuje ogromny kontrast pomiędzy 
szczytnymi hasłami a postępowaniem peł-
nym korupcji, zakłamania i fałszu. W świe-
cie reklam i konsumpcjonizmu, w którym 
media każdego dnia przekonują nas, że 
musimy posiadać tysiące rzeczy, jeśli chce-
my żyć wygodnie i szczęśliwie, rodzi się 
pytanie o naszą wolność oraz umiejętność 
panowania nad światem rzeczy. Jak odna-
leźć się w gąszczu doraźnego odwoływania 
się do tych zasad, które sprzyjają realizacji 
chwilowych oczekiwań, a kwestionują ist-
nienie stałych i niezmiennych zasad moral-
nych? Jak więc  nie ulec kultowi własnego  

rozwoju w egoistycznym rozumieniu? Je-
zus zwracając się do swoich uczniów, po 
rozmowie z bogatym młodzieńcem, powie-
dział: „Dzieci, jakże trudno wejść do króle-
stwa Bożego tym, którzy w dostatkach 
pokładają ufność”. Nie słyszymy w Jego 
słowach potępienia bogactwa, ale ukaza-
nie, jak ludzie winni używać bogactw tego 
świata, żeby nie stały się one dla nich 
przeszkodą w zbawieniu. Na tym właśnie 
polega mądrość, która jest najcenniejszym 
skarbem. Dlatego Jezus w „Kazaniu na 
Górze” naucza: „Błogosławieni ubodzy w 
duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie”. 

Jestem 

Mam ręce, nogi, oczy. 

I powołanie, 

zaszczytne powołanie 

Powołanie do łoża szpitalnego. 

Znam na pamięć 

noce o otwartych oczach 

i czas zablokowany 

Zapach duszności 

I konanie na sąsiednim łóżku  

Kroplówka. 

I siostra w czepku prosząca 

bym się nie poruszył,  

bym krople z butli 

wypił do dna.   L.B. 



 Liturgia Słowa na  XXVIII Niedzielę Zwykłą 

I Czytanie Mdr 7, 7-11 II Czytanie Hbr 4, 12-13 

Ewangelia wg św. Marka 10.17-30 

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 prze-
strzegałem 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 od-
szedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i 
rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Ucznio-
wie 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 wiel-
błądowi 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 wszyst-
ko 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”. Oto słowo Pańskie.  

Czytanie z Księgi Mądrości. 
Modliłem się i dano mi zrozumienie, 
przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mą-
drości. Przeniosłem ją nad berła i trony 
i w porównaniu z nią za nic miałem bogac-
twa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, 
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią 
piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. 
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność 
i wolałem mieć ją aniżeli światło, 
bo nie zna snu blask od niej bijący. 
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra 
i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto słowo 
Boże.  

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzej-
sze niż wszelki miecz obosieczny, przeni-
kające aż do rozdzielenia duszy i ducha, 
stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia 
i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by 
było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, 
wszystko odkryte i odsłonięte jest przed 
oczami Tego, któremu musimy zdać rachu-
nek. Oto słowo Boże.  
 

Historie życiem pisane -  Wielkie pieniądze i wielki głód Boga ... 

 
 

 
 
 

 

Dopóki wychowywała mnie Babcia, chodziłem 

do kościoła, przystąpiłem do I Komunii św., by-

tem ministrantem. Po ukończeniu szkoły zaczą-

łem pracować w branży rozrywkowej, jeździłem 

po całej Polsce. Przestałem się modlić, chodzić 

do kościoła, zapomniałem, że Bóg istnieje. Pro-

wadziłem lekkie życie, pasjonowała mnie tylko 

rozrywka.  Z roku na rok wiodło mi się coraz 

lepiej i życie moje stawało się coraz ciekawsze, 

pełne rozrywek. Byłem częstym gościem kasyn 

gry w Polsce i za granicą, gdzie przegrywałem 

duże pieniądze. Nie widziałem żadnych wartości 

poza pieniądzem, który stał się dla mnie bogiem. 

W latach 80-tych potrafiłem wydać na swoje 

wydatki od tysiąca do trzech tysięcy złotych 

dziennie. Byłem żonaty i miałem trójkę dzieci. Po 

5 latach małżeństwa rozwiodłem się. W 1979 r. 

poznałem kobietę, z którą zawarłem ślub cywil-

ny. Parę lat później zginęła tragicznie moja 

pierwsza żona. Z drugą żoną prowadziliśmy lek-

kie życie. Wydawało nam się, że już mamy 

wszystko - piękny samochód, mieszkanie, do-

chodowy interes, 4 hektary lotniska. Po dużych 

komplikacjach żona zaszła w ciążę. Po urodze-

niu dziecka nadal nie brakowało nam czasu na 

hulanki, ponieważ babcia zajmowała się dziec-

kiem. Kasyna byty dalej naszym zniewoleniem. 

Po kilku latach zaczęły się jednak niepowodze-

nia. Najpierw ukradli nam samochód (wart tyle, 

co 15 polonezów). Rozpoczęły się różne sprawy 

sądowe, niepowodzenia bankowe. Zaczęliśmy 

powoli wyprzedawać nasz majątek. W ciągu 3 

lat straciliśmy tyle, za ile mogliśmy kupić to spo-

kojnie 8-10 domów jednorodzinnych. W rozpa-

czy i bezsilności zacząłem zwracać się o pomoc 

do szatana. Kościół omijałem z daleka, bo się 

bałem. Na cmentarz nie chodziłem, nawet na 

pogrzeby. Gdy ksiądz chodził po kolędzie, ucie-

kałem z domu. Niepowodzenia trwały w dalszym 

ciągu, dwoiły się nawet i troiły. W rodzinie niepo-

kój i kłótnie. Jesienią 1993 roku przyszła nagle  

choroba stawów biodrowych. Stan był ciężki. 
Do szpitala przyniesiono mi telewizor, video i 
najróżniejsze filmy, w tym pornograficzne, 
które serwowałem wszystkim przebywającym 
ze mną na sali. Naprzeciw mnie leżał chory 
do którego codziennie przychodził kapłan z 
Panem Jezusem. Mimo namawiania, nie 
oglądał filmów pornograficznych. Zacząłem 
tęsknić do czasów, kiedy byłem dzieckiem i 
do dawnych modlitw.  Poczułem chęć wyspo-
wiadania się. Przysiągłem sobie, że gdy będę 
mógł poruszać się o kulach, pierwsze swoje 
kroki skieruję do kościoła. Paląc 40-60 papie-
rosów dziennie, zacząłem czytać książki reli-
gijne, między innymi książkę o cudach Pana 
Jezusa wydaną dla dzieci. Boże Narodzenie 
spędziłem w domowym łóżku z rodziną, z 
cichą chęcią nawrócenia się. Minął Nowy 
Rok. W szpitalu, na kontroli, lekarz zalecił mi 
chodzić o jednej kuli, a ja nie mogłem chodzić 
nawet o dwóch. W pierwszy czwartek stycz-
nia 1994 roku, wieczorem, leżąc w łóżku, 
kończyłem czytać książkę o cudach Pana 
Jezusa. Na końcu książki przeczytałem dwie 
modlitwy i chwytając nowego papierosa, po-
wiedziałem do siebie takie słowa: "Panie Je-
zu, jak oni mogli w Ciebie nie wierzyć, kiedy 
widzieli cuda, które czyniłeś?" Wtem usłysza-
łem w swoim wnętrzu głos: "A ty wierzysz?" 
Trudno opisać, co w tym momencie przeży-
łem. Rozejrzałem się wokół i odpowiedziałem: 
"Wierzę!", I usłyszałem głos po raz drugi: "To 
nie pal". Odłożyłem papierosa i zostałem ule-
czony z nałogu palenia tytoniu, a przecież tyle 
paliłem! Przestałem czuć zapach i smak pa-
pierosów i. od tamtej chwili nie ciągnie mnie 
już do palenia. Był to dla mnie bardzo mocny 
znak. Następnego dnia był pierwszy piątek 
miesiąca. Miałem ogromne pragnienie pojed-
nania się z Bogiem. Na Mszę św. wybrałem 
się z żoną. Mimo silnego lęku bardzo chcia-
łem się wyspowiadać. Przełamałem paraliżu-

jący strach i podszedłem do konfesjonału.  


