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Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego 
czynu i wybawi mnie, przyjmując do swe-
go królestwa niebieskiego; Jemu chwała 
na wieki wieków! Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 5, 19

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, 
nam zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA 
Łk 18, 9–14

Jezus powiedział do niektórych, co ufali 
sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzi-
li, 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, oszuści, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. Zachowuję post 
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam. 

Natomiast celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 
bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość 
dla mnie, grzesznika. 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bo-
wiem, kto się wywyższa, będzie poniżo-
ny, a kto się uniża, będzie wywyższony.

Oto słowo Pańskie

Faryzeusz i celnik, Schnorr von C
arolsfeld, B

iblia w
 obrazach, 1860 

Do świątyni przyszło dwóch ludzi modlić 
się: porządny faryzeusz i wielki grzesznik – 
celnik. Pan Jezus mówi, że to celnik odszedł 
do domu usprawiedliwiony, a nie faryzuesz. 
Dlaczego?

W modlitwie faryzeusza była samopo-
chwała, nasycenie swoją doskonałością, 
wzgarda stojącymi niżej moralnie. Właściwie 
jemu Pan Bóg nie był potrzebny.
Celnik modli się pełen pokory, uniżenia, 
szczerego uznania, że jest grzesznikiem. 
Wie, że tylko Pan Bóg może pomóc mu 
zmienić życie, że bez Boga sobie nie 
poradzi. To go uzdalnia do przyjęcia Bożego 
przebaczenia.

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyż-
szony”.

  Jesteśmy grzesznikami i trzeba nam często 
powtarzać za celnikiem: BOŻE, MIEJ 
LITOŚĆ DLA MNIE, GRZESZNIKA!
Wtedy zapłonie w naszym sercu blask 
Bożego Miłosierdzia, otrzymamy nowe życie, 
wrócimy do sensu i radości. To będzie Boża 
pomoc w walce ze złym, owo prawdziwe 
wywyższenie, które mierzy się życiem 
wiecznym.
Matko Różańcowa – Ucieczko grzeszników 
– módl się za nami!

ks. Robert Mikos

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 35, 12–14.16–18

Pan jest Sędzią, który nie ma względu 
na osoby. Nie będzie miał On względu na 
osobę przeciw biednemu, owszem, wy-
słucha prośby pokrzywdzonego. 

Nie lekceważy błagania sieroty i wdo-
wy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z 
upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie 
jego dosięgnie obłoków. 

Modlitwa biednego przeniknie obłoki 
i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstą-
pi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się 
za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34, 2–3.17–19.23

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się doń ucieka. 

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 4, 6–9.16–18

Krew moja już ma być wylana na ofi arę, 
a chwila mojej rozłąki nadeszła. W do-
brych zawodach wystąpiłem, bieg ukoń-
czyłem, wiarę ustrzegłem. 

Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym dniu 
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiło-
wali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by 
przybyć do mnie szybko. 

W pierwszej mojej obronie nikt przy 
mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opu-
ścili: niech im to nie będzie policzone! 

Natomiast Pan stanął przy mnie 
i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie 
dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby 
wszystkie narody je posłyszały; wyrwany 
też zostałem z paszczy lwa. 
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6.

1. W listopadzie, w sposób szczególny, 
modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego też przez cały miesiąc o godz. 
18.00, w naszym kościele będzie 
odprawiana Msza św. w intencji zmarłych z 
naszej parafii i zmarłych spoczywających 
na naszym cmentarzu. W zakrystii i 
kancelarii parafialnej przyjmujemy na 
wypominki i na listopadową Mszę św. za 
naszych zmarłych.

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.

Prosimy o uporządkowanie grobów i naszego 
cmentarza. Zwracamy się również z prośbą, 
aby śmieci z cmentarza składać do przezna-
czonych na ten cel kontenerów.

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

Dziś przypada Niedziela Misyjna, która 
rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem: 
Ochrzczony to znaczy posłany, z tej okazji 
w sposób szczególny modlimy się za 
wszystkich świeckich i osoby duchowne, 
które poświęciły się głoszeniu Ewangelii. 
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby misji.

We wtorek, 1 listopada, przeżywać będziemy 
Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. 
w kościele będą sprawowane według nastę-
pującego porządku: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00, 18.00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 20.00. Procesja na cmentarz wyruszy
z naszego kościoła zaraz po Mszy św. o godz. 
13.00. Po procesji, ok. godz. 15.00 zostanie 
odprawiona Msza św. na cmentarzu w intencji 
zmarłych, polecanych w wypominkach.

2.

5.

W tym tygodniu, w środę 28 października 
przypada święto św. apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

   „Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, 
że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do 
mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze 
czyśćcowe – dusze, które Ci są bardzo miłe, a które 
jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości – 
niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca 
Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby 
się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego 
 Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
 I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody 
 W strumieniu wylanym krwi i wody.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na 
dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte 
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez 
bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą 
gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza 
dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są 
pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz 
na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna 
Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci 
Twojej i litości liczby nie masz” .

(Dzienniczek, 1227)

9.Organizujemy w tym roku jasełka parafial-
ne. Zapraszamy wszystkie dzieci, które 
lubią śpiewać i występować w przed-
stawieniach, do udziału w jasełkach. Chętni 
mogą też zgłaszać się do siostry Ludmiły.

7.

W dniach od 1 do 8 listopada można codzien-
nie zyskać odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy 
za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować 
jedynie za zmarłych. Warunkiem podstawo-
wym uzyskania odpustu jest stan łaski 
uświęcającej.

4. Jak co roku rusza akcja „Szlachetna Paczka”. 
Organizatorzy poszukują woluntariuszy – osób 
powyżej osiemnastego roku życia. Zaintere-
sowanych zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej: www.superw.pl.
W ramach akcji „Duchowość dla Warszawy”
ks. Krzysztof Grzywocz wygłosi wykład
„Duchowość a depresja”. Wykład odbędzie się 
25 października o godz. 19.00 w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej, ul. Krakowskie Przed-
mieście 66 (obok kościoła akademickiego
św. Anny). Wstęp wolny.

od 9.10 do 13.11.2016 r.
Módlmy się, 

aby Matka Boża Różańcowa 
wypraszała nam potrzebne łaski 
i wspierała na drodze do nieba.

Intencja różańcowa 

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

  Gdy brak nam czasu na modlitwę, 
doświadczenie Boga zamiera w naszym 
życiu. Na wiele istotnych spraw nie umie-
my znaleźć czasu właśnie dlatego, że nie 
mamy go na spotkanie z naszym Stwórcą. 
Regularna dłuższa i głęboka modlitwa 
jest wyrazem naszej miłości do Niego. 
Ten czas porządkuje nasze życie i pozwala 
na nie spojrzeć z Bożej perspektywy. 
Adoracja to chwila wewnętrznej ciszy, w 
której możemy zostawić swoje rozbicie, 
duchowy nieład i po prostu trwać przed 
Bogiem. Serce mówi do serca.
  „Kiedy jesteśmy przed Najświętszym 
Sakramentem zamykajmy oczy, a otwieraj-
my nasze serca. Pan Bóg pierwszy ofiaruje 
nam swoje Serce.” św. Jan Maria Vianney

W naszym kościele Adoracja 
Najświętszego Sakramentu trwa 

w każdy czwartek w godz. od 73o–24oo 
oraz w każdy piątek w godz. od 73o–193o, 
a niebawem także w każdą środę. Zapisy 

na środę trwają (tel.:  516-338-878). 
Zapraszamy

Bractwo Adoracyjne

12.

11.

10.

W czwartek 27 pażdziernika zapraszamy na 
1. spotkanie modlitewne młodzież licealną 
i studencką na godz.19.30 do dzwonnicy.

3.




