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SPOTKANIA ZE SŁOWEM
”Spotkania ze Słowem” to nowo wprowadzony cykl w naszym
Biuletynie. W każdym nowym numerze znajdą się w tej części gazetki
fragmenty Ewangelii, które są czytane w kolejne niedziele miesiąca.
W październiku towarzyszy nam cykl czytań zaczerpniętych z
Ewangelii według świętego Łukasza. Każdy z tych fragmentów odwołuje
się do wielkości i siły wiary. Dowiadujemy się z nich jak wiele można
uzyskać, jeśli wytrwale wierzymy. Głęboka i żywa wiara, jak czytamy,
uzdrawia chorych i dzięki niej możemy zdziałać rzeczy wręcz
nieprawdopodobne „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Należy jednak
pamiętać o wytrwałości w modlitwie i o tym aby ze skruchą i szczerością
prosić Pana o to, aby nas wysłuchał, ponieważ „Każdy bowiem, kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Dlatego
wytrwale starajmy się dbać o naszą wiarę tak, aby stale się ona umacniała i
dawała nam oparcie i siłę.

EWANGELIA 6.10.2019
Łk 17, 5-10 „Służyć z pokorą”
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście
tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby
wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola:
„Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz
jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu
polecono?
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

EWANGELIA 13.10.2019
Łk 17, 11-19 Wiara uzdrowionego cudzoziemca
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».

EWANGELIA 20.10.2019
Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się
modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał
i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!”
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się
nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie
zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż
nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?»

EWANGELIA 27.10.2019
Łk 18, 9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a
innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie
jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten
celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze
wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w
piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony».
Przygotowała: Marlena Przybylska

Kolorowanka dla
najmłodszych
czytelników
Biuletynu

PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM RÓŻAŃCA
Miesiąc październik to czas kiedy w sposób szczególny Kościół
modli się modlitwą różańcową. W modlitwie różańcowej towarzyszymy
Maryi w wydarzeniach z życia Jej Syna, rozważając kolejne Tajemnice
Różańca: Radosne, Światła, Bolesne i Chwalebne:
Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):
•
•
•
•
•

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Tajemnice światła (czwartek):

•
•
•
•
•

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

•
•
•
•
•

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

•
•

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

•
•
•

Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Nabożeństwo Różańcowe w naszym kościele w dni
powszednie po Mszy św. o godz. 18:00, a w niedziele po Mszy
św. o godz. 17:00.

„WSTAŃCIE, CHODŹMY!” XIX DZIEŃ PAPIESKI
W

niedzielę,

13

października, obchodzimy XIX
Dzień

Papieski

pod

hasłem:

„Wstańcie, chodźmy!” Tematem
rozważań

tegorocznego

Dnia

Papieskiego jest I Pielgrzymka
Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny (2-10 czerwca 1979 roku). Dzień
Papieski i przygotowania do niego będą doskonałą okazją dla nas
wszystkich do zapoznania się lub przypomnienia bogactwa nauczania
papieskiego z tej pielgrzymki, którą Św. Jan Paweł II w przemówieniu
pożegnalnym

na

lotnisku

w

podkrakowskich

Balicach

nazwał

bezprecedensową w całym tysiącleciu i aktem odwagi. Nieco wcześniej,
tego samego dnia w czasie Mszy Świętej apelował do nas: Musicie być
mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej,
dojrzałej, odpowiedzialnej (por. św. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy
Św. na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979r.). To ostatnie wezwanie do
mocy w wierze, nadziei i miłości łatwo prowadzi nas do postaci
Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który swoim
życiem o tej mocy potrafił zaświadczyć.
Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka
pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z
niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego

pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności
Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.
Opracowanie: Martyna Zielińska

W piątek, 4 października, w naszej parafii Uroczystość
Odpustowa. Msze św. o godz. 8:00 i 18:00 – suma odpustowa,
którą odprawi, Słowo Boże wygłosi, udzieli bierzmowania
naszej młodzieży oraz wręczy dzieciom klas III poświęcony
różaniec Ks. Bp Prof. Antoni Długosz. Nabożeństwo różańcowe
o godz. 17:00.

Wszystkim wspierającym materialnie i duchowo prace
remontowe w naszym kościele – składamy serdeczne „Bóg
zapłać”!
Msza święta w intencji wszystkich Ofiarodawców
sprawowana jest w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz.
12:30.

