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Oto słowo Pańskie
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Jeśli się będziemy Go zapierali, to 
i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy 
wierności, On wiary dochowuje, bo nie 
może się zaprzeć siebie samego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 Tes 5, 18

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bo-
wiem wola Boża względem was w Jezusie 
Chrystusie.

EWANGELIA 
Łk 17, 11–19

Stało się, że Jezus zmierzając do Je-
rozolimy, 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 ich widok rzekł do nich: Idźcie, po-
każcie się kapłanom. A gdy szli, zostali 
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, 
że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg 
Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 

Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu 
zostało oczyszczonych? Gdzie jest dzie-
więciu? Żaden się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cu-
dzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Jezus uzdrawia trędowatego, Jean-Marie Melchior Doze, 1864

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o uzdro-
wieniu  dziesięciu trędowatych przez Pana 
Jezusa. Straszliwa choroba trądu, w tamtych 
czasach, przynosiła dotkniętym nią ludziom 
podwójne cierpienie: fizyczne i duchowe. 
Ciało stopniowo rozpadało się, a osoby trę-
dowate były w oczach społeczności prze-
klęte, wykluczane, usuwane z siedzib ludzkich.

Takim duchowym trądem w nas jest 
grzech: niszczy duszę, oddziela nas od 
Pana Boga i ludzi. A miłosierny Pan Jezus 
uzdrawia nas i leczy, jeśli tylko Go popro-
simy. To dokonuje się w konfesjonale.
   Z tamtych dziesięciu – uzdrowionych trę-
dowatych podziękował tylko jeden, cudzo-
ziemiec.

 Pan Jezus przywrócił im godność.

  Czy ja dziękuję Miłosiernemu Bogu za 
przebaczenie, bezustanne przebaczanie 
i niezliczone łaski? Czy moje życie jest na 
Bożą chwałę?

Wdzięczność, o której mówi dzisiejsza 
Ewangelia to pamięć serca. Nie tyle potrze-
bna Bogu, co nam. Abyśmy byli zjedno-
czeni, serce z sercem, z Miłosierną Miłością.

ks. Robert Mikos

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Krl 5, 14–17

Wódz syryjski Naaman, który był trędo-
waty, zanurzył się siedem razy w Jorda-
nie, według słowa męża Bożego, a ciało 
jego na powrót stało się jak ciało małego 
dziecka i został oczyszczony. 

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym 
orszakiem, wszedł i stanął przed nim, 
mówiąc: Oto przekonałem się, że na całej 
ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz 
zechciej przyjąć dar wdzięczności od twe-
go sługi! On zaś odpowiedział: Na życie 
Pana, przed którego obliczem stoję – nie 
wezmę! Tamten nalegał na niego, aby 
przyjął, lecz on odmówił. 

Wtedy Naaman rzekł: Jeśli już nie 
chcesz, to niechże dadzą twemu słudze 
tyle ziemi, ile para mułów unieść może, 
ponieważ odtąd twój sługa nie będzie 
składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej 
innym bogom, jak tylko Panu.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98, 1–4

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio. 
Cieszcie się, weselcie i grajcie. 

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 2, 8–13

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potom-
ka Dawida! On według Ewangelii mojej 
powstał z martwych. Dla niej znoszę 
niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale 
słowo Boże nie uległo skrępowaniu. 

Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd 
na wybranych, aby i oni dostąpili zba-
wienia w Chrystusie Jezusie razem 
z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca 
na wiarę: jeżeliśmy bowiem z Nim współ-
umarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli 
trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też 
królować będziemy. 

K O M  E  N  T  A     R Z

Postawy wdzięczności wobec Stwórcy uczy 
nas Maryja, gdy odwiedzając św. Elżbietę, 
wyśpiewuje Magnificat. Rozważamy to w II 
tajemnicy radosnej Różańca.

Królowo Różańca Świętego – módl się 
za nami!
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  7.

– w poniedziałek, 10 października,
wspomnienie bł. Marii Angeli
Truszkowskiej, dziewicy;

5.

1. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Dziś obchodzimy XVI Dzień Papieski pod 
hasłem „Jan Paweł II – bądźcie świadkami 
miłosierdzia”. Przed kościołem członkowie 
Akcji Katolickiej zbierają ofiary na rzecz 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspie-
rającej zdolną młodzież z małych miasteczek
i wsi. Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje 
się upamiętnieniem Pontyfikatu św. Jana Pawła II 
przez promowanie nauczania Papieża i wspie-
ranie określonych przedsięwzięć społecznych, 
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się dziś o godz. 11.00 w kościele. 

W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w 
niedziele o godz. 17.00, a w dni powszednie 
po Mszy św. o godz. 17.00. Dzieci na wspólny 
Różaniec zapraszamy szczególnie w ponie-
działki, wtorki i czwartki o godz.17.30.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00, a po Różańcu, 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Koła Żywego Różańca zapraszają na 
spotkanie z okazji Święta Matki Bożej 
Różańcowej dziś, w dzwonnicy o godz. 15.00.

Jak co roku nasza parafia organizuje 
uroczyście Jubileusz Małżeństw obchodzą-
cych rocznicę swojego ślubu. Uroczysta 
Msza święta odbędzie się w przyszłą 
niedzielę, 16 października o godz. 16.00. 
Dostojnych Jubilatów zapraszamy, by 
potwierdzili swój udział w Dziękczynnej 
Mszy św. sprawowanej w ich intencji.

15.

2.

4.

11.Za tydzień, w niedzielę, 16 października, w 
kościele Najświętszego Zbawiciela odbędzie 
się promocja najnowszej książki ks. Rektora 
Krzysztofa Pawliny pt. „Teraz maluj przyszłość”. 
O godz. 18.30 ks. Rektor będzie przewod-
niczył Mszy św., a o godz. 19.30 nastąpi 
sama promocja książki.

– w czwartek, 13 października,
wspomnienie bł. o. Honorata
Koźmińskiego, kapłana;

10.Także w sobotę – 15 października, w ramach 
Roku Miłosierdzia, w sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli przy ul. Rakowieckiej 61 na Mokotowie 
odbędzie się Jubileusz Mężczyzn. Rozpocznie 
się o godz.15.00, a zakończy około godz. 21.00.

(Dzienniczek, 224) 

„Wszystkie wolne chwile od obowiązków spędzę 
u stóp Najświętszego Sakramentu. U stóp Pana 
szukać będę światła, pociech i siły. Nieustannie 

będę Bogu okazywać wdzięczność za wielkie 
miłosierdzie względem mnie, nie zapominając 

nigdy o dobrodziejstwach, (jakie) mi uczynił Pan, 
a zwłaszcza za łaskę powołania.” 

– w piątek, 14 października,
wspomnienie św. Małgorzaty Marii
Alacoque, dziewicy;

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

8. W piątek, 14 października przypada Dzień
Edukacji Narodowej. Wszechmogącemu Bogu 
polecamy wszystkich nauczycieli i kateche-
tów, prosząc o błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne dary i łaski w ich codziennej pracy
dydaktycznej i wychowawczej.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym.

6.W przyszłą niedzielę, 16 października, o godz.
19.00 w Centrum Kultury Wilanów przy ul.
Kolegiackiej odbędzie się pokaz filmu „Pójdź
za mną. Testament Jana Pawła II” w reżyserii
pani Wandy Różyckiej-Zborowskiej oraz
spotkanie z reżyserką obrazu. Film trwa ok. 50
min. Wstęp wolny.

3.

Tomasz Jarosław Przybysz, 
kawaler z parafii tutejszej 
i Aleksandra Wroniuk, 
panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy 
modlitwie parafian.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego serdecznie zaprasza z okazji 
przypadającej 60. rocznicy uwolnienia 
Prymasa Tysiąclecia na Dzień Otwarty 
w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy 
ul. Miodowej 17/19, w najbliższą sobotę –
15 października w godz. 10.00–15.00. Można 
będzie zobaczyć pomieszczenia, w których 
urzędował Prymas Wyszyński.

Wszystkich zainteresowanych rozważaniem
Słowa Bożego zapraszamy na spotkanie
z cyklu Lectio Divina. Spotkanie odbędzie
się w sobotę 22 października, w dzwonnicy
o godz. 19.00.

9.

W dniach 24–28 października będzie podsta-
wiony przy naszym kościele kontener na 
makulaturę. Dochód ze sprzedaży makulatury 
będzie przeznaczony na budowę studni w 
Sudanie, w Afryce.

 13.

12.

 14.

– we wtorek, 11 października,
wspomnienie św. Jana XXIII, papieża;

– w środę, 12 października,
wspomnienie bł. o. Jana Beyzyma,
kapłana;

– w sobotę, 15 października,
wspomnienie św. Teresy z Avila,
dziewicy i Doktora Kościoła.

od 11.09 do 9.10.2016 r.
Módlmy się, 

aby Pan otworzył serca rządzących 
na Światło Ducha Świętego 

i obdarzył ich swoją mądrością.

Intencja różańcowa 




