
Zaproszenie na Rekolekcje 
Ewangelizacyjne Odnowy

od  07.10.2019 r. godz. 18.00 

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zos-
tanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji.
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 powsze-
dnie po Mszy św. o godz.17.00. Dzieci na 
wspólny różaniec zapraszamy w ponie-
działki, wtorki i czwartki o godz.17.30.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I 
Komunii i ich rodziców odbędzie się dziś o 
godz. 11.00., w kościele. W czasie Mszy 
św. o godz. 11.30., zostaną poświęcone 
różańce dla dzieci komunijnych.
Również dzisiaj odbędzie się loteria misyj-
na. Dochód z loterii przeznaczony jest na 
misje w Kamerunie gdzie siostry pasjo-
nistki prowadzą szkołę i przedszkole.  
W poniedziałek, 7 października br., we 
wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różań-
cowej zostanie odprawiona o godz. 18.00. 
Msza św. w intencji członków Kół Żywego 
Różańca. Po Mszy św., zelatorki Kół 
zapraszają na spotkanie w dzwonnicy.
Również w ten poniedziałek, 7 paździer-
nika br., Mszą św. o godz. 18.00., rozpo-
czniemy Rekolekcje Ewangelizacyjne Od-
nowy w Duchu Świętym tzw. REO. Po 
Mszy św. zapraszamy na spotkanie wpro-
wadzające. Serdecznie zachęcamy mło-
dzież i dorosłych do podjęcia tych reko-
lekcji, składających się z 11spotkań. 
Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz wraz 
ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W A

od 08.09.2019 do 13.10.2019

Maryjo polecamy Ci
dzieci i młodzież,

aby w nowym roku szkolnym
pomnażały swoją wiedzę
i talenty dane od Boga.

Chroń ich od złego.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Ha 1, 2-3; 2, 2-4

Czytanie z Księgi proroka Habakuka: Jak długo, 
Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie 
wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – 
a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi 
niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? 
Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają 
spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan 
tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach 
wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to 
widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie 
jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty 
go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie 
niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha 
nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki 
swej wierności».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy 
okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem 
Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
«Niech nie twardnieją wasze serca 
jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali 
Mnie, choć widzieli moje dzieła».

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 1, 6-8. 13-14

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Przypomi-
nam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, 
który jest w tobie od nałożenia moich rąk. 
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale 
mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie 
wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani 
mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i 
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii 
mocą Bożą! Zdrowe zasady, które posłyszałeś 
ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i mi-
łości w Chrystusie Jezusie. 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha 
Świętego, który w nas mieszka.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 P 1, 25

Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo 
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

EWANGELIA 
Łk 17, 5-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
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”».

Oto Słowo Pańskie
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Oto Słowo Pańskie

1

Przychodzi to z Nieba.
Nowa propozycja swego duchowego od-
nowienia. Propozycja nie do odrzucenia.
Namawiam, to bardzo człowieka zmie-
nia. Tu w grupkach dzielenia poznajesz 
nowych przyjaciół przez Boga ci danych. 
Tu nabędziesz duchowego wzmocnienia.
Jeśliś utrudzony, wierz mi tu będziesz 
czuł się jak nowo w Jezusie Chrystusie 
odrodzony.
Tu idziesz i masz coś do powiedzenia.
Tu Pan Jezus na dobre cię zmienia.
Dostanie każdy do swej duszy moc Du-
cha Świętego. Miłość będzie wylewała 
się do wnętrza każdego.
Taka to wielka na REO moc Ducha 
Świętego.
Mateczka Boża będzie się nami zachwy-
cała, że w tych naszych grupkach tak 
radość będzie się wszystkim udzielała.
Byle by mieć każdego za przyjaciela 
swego.
Tu wszyscy w jednym celu przycho-
dzimy. Bo w Boga wierzymy,
To nie dla ludzi to dla Pana Jezusa i 
Maryi się modlimy. Tu jako rodzina           
w modlitwie wspólnej się łączymy.
Tu Jezus na każdego ma działanie.
Sprawiedliwością słynie, więc nikogo na 
pewno nie ominie.
Przyjdź wszystko co niemożliwe, oddaj 
w jego działanie. Wszystko co martwe     
w twej duszy, do życia powstanie.
To dla Jezusa przyjdziesz na to spotkanie.
A w nagrodę Jego bezcenną miłość dosta-
niesz. Będziesz chciał oddać życie dla 
Niego, patrząc wprost w oczy Jego.
To coś niebywałego, bo Bożego.
Przyprowadź innych na to spotkanie.
Możesz śmiało zaproponować, że każdy 
tam coś dostanie.
Na pewno chrzest Ducha Świętego i 
zobaczenie się z Jezusem przy oddaniu 
mu życia swego.
To będą Boże uniesienia.
Tu zobaczysz ludzkie przemienienia.
Tu będzie Jezus nas przemieniał.
Pana Jezusa cieszą takie zgromadzenia.
Ja dostąpiłam duszy uzdrowienia.
Więc jestem zobowiązana Was zaprosić 
na te REO-wskie wydarzenia.
Tam będziesz czuł, że łączy się Niebo i 
ziemia, a Ty dostajesz Bożego pocie-
szenia. Bo w życiu doczesnym więcej 
trosk i zmartwienia. Wierz mi Bóg to 
wszystko odmienia.

Ewa Murawska  

Więcej informacji, wraz z zaproszeniem i 
świadectwem audiowizualnym, na stronie i 
facebooku naszej parafii.
Jak co roku, nasza parafia organizuje Jub-
ileusz Małżeństw obchodzących rocznicę 
swojego ślubu. Uroczysta Msza św. zosta-
nie odprawiona w niedzielę, 13 paździer-
nika o godz.16.00. Dostojnych Jubilatów 
prosimy o potwierdzenie udziału w Mszy 
św. sprawowanej w ich intencji. 
Zapraszamy studentów i młodzież pracu-
jącą na spotkania grupy modlite-
wnej ,,Przyjaciele Oblubieńca". Spotkania 
odbywają się w środy o godz.19.00.            
w dzwonnicy. Szczegółowych informacji na 
temat spotkań udziela ks. Michał, który 
opiekuje się tą grupą.
W przyszłą niedzielę, 13 października br., 
będziemy obchodzić XIX Dzień Papieski 
pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Przed 
kościołem członkowie Akcji Katolickiej będą 
zbierać ofiary na rzecz Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną 
młodzież z małych miasteczek i wsi. 
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się 
upamiętnieniem Pontyfikatu św. Pawła II 
przez promowanie nauczania Papieża i 
wspieranie określonych przedsięwzięć 
społecznych, głównie w dziedzinie edukacji 
i kultury.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w minionym miesiącu naszych parafian:    
śp. Stanisława Czarnieckiego, śp. Miro-
sława Telko, śp. Wojciecha Sołtana, śp. 
Alojzego Czecha, śp. Irenę Sutkowską, śp. 
Andrzeja Jagodzińskiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie      
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.

4. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

K O M E N T A R Z
  „Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy –    
a Ty nie wysłuchujesz?” pyta prorok Haba-
kuk  i dodaje „Dlaczego (…) przyglądasz się 
nieszczęściu?”. Podobne pytania mogą nur-
tować i nas, gdy nie możemy doczekać się 
Bożej pomocy; gdy przeraża nas ogrom zła 
wokół nas i zarazem brak Bożej interwencji. 
Co wówczas począć, co robić? 

  Pan podpowiada: „Oto zginie ten, co jest 
ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć bę-
dzie dzięki swej wierności”. Bóg wzywa nas 
do pokornego i cierpliwego oczekiwania 
wypełnienia się Bożych obietnic, a zarazem 
zachęca, byśmy wykonywali każdego dnia 
„to, co powinniśmy wykonać”. 

   Do takiej postawy potrzebujemy żywej 
wiary, dlatego wołajmy dziś wraz z Apo-
stołami: „Dodaj nam wiary!”.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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radości.

 Rozpropagowanie modlitwy różańcowej 
powszechna świadomość przypisuje św. Do-
minikowi Guzmanowi, założycielowi Zakonu 
Kaznodziejskiego. I choć jest w tym sporo 
racji, trzeba podkreślić, że to innemu domini-
kaninowi zawdzięczamy kształt Różańca oraz 
poznanie obietnic przekazanych ludzko-ści 
przez Matkę Bożą.

Rola jaką odegrał św. Dominik w szerzeniu 
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny 
jest niepodważalna. Według przekazów to 
właśnie jemu objawiła się Matka Boża wrę-
czając skuteczną broń przeciwko odstę-
pstwom od wiary – modlitwę różańcową. Była 
to Jej odpowiedź na błagalne wołanie o po-
moc w walce o wybawienie dusz od herezji 
albigensów.

Kształt Różańca, opracowany przez Domi-
nika, różnił się od tego znanego nam dzisiaj. 
Początkowo składał się ze 150 powtórzeń (na 
wzór 150 psalmów Starego Testamentu) 
Pozdrowienia Anielskiego. Było to podykto-
wane względami praktycznymi, ponieważ nie 
wszyscy bracia zakonni potrafili czytać, dla-
tego też przełożeni zalecali im zastępowanie 
lektury Pisma Świętego modlitwą różańcową, 
zwaną ówcześnie Psałterzem Maryjnym.

W tej formie Różaniec (z kilkoma nie-
wielkimi zmianami, takimi jak dodanie na 
końcu każdego „Zdrowaś Maryjo” jednego      
z wydarzeń z życia Pana Jezusa i Maryi        
w celu rozmyślań) dotrwał aż do XV wieku. 
Wtedy to bł. Alan de La Roche, również domi-

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

nikanin, przebudował strukturę modlitwy ró-
żańcowej, dzieląc ją na trzy części (Radosną, 
Bolesną i Chwalebną) oraz dodając do niej 
modlitwę „Ojcze nasz”. Ten układ Różańca 
(wraz z modlitwą „O mój Jezu” odmawianą po 
każdej dziesiątce na polecenie Maryi, która 
ukazała się Pastuszkom w Fatimie oraz z taje-
mnicami światła dodanymi w 2002 roku przez 
św. Jana Pawła II) znamy i stosujemy do dziś.
 Bł. Alan de La Roche kochał Matkę Bożą nie 

mniej niż św. Dominik. Propagował odda-
wanie Jej czci zakładając Bractwa Różańco-
we do czego namawiała go sama Maryja.     
W objawieniu, otrzymanym przez dominikani-
na, Bogarodzica przekazała mu również 15 
obietnic. Wyświadczone zostaną one każde-
mu, kto poważnie i sumiennie będzie odma-
wiał Różaniec. Oto one:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Ró-
żaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali
Różaniec, zachowam pewne szczególne
łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko
piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty
i dobra; w miejsce miłości do świata wpro-
wadzi miłość do Boga i obudzi w sercach lu-
dzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec,
nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali
mój  Różaniec,   rozważając   jego   tajemnice,

Żródło:
www.pch24.pl

  Decyzją papieża Franciszka październik 2019 przeżywamy              
w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież zachęca do 
wzmożonej modlitwy i aktywności misyjnej wskazując cztery wymiary 
przygotowania:
1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię,
słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską
śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i
teologicznej dotyczącej misji ad gentes,

„Jego dzień był nieustannym odmawianiem 
różańca. W jego ręku był wciąż obecny róża-
niec i każdy najmniejszy nawet moment odo-
sobnienia był wypełniany szeptanym Zdro-
waś Maryjo. Modlił się, gdy szedł ulicą i gdy 
podróżował, także przed spotkaniem z jakąś 
duszą. Modlitwa, dzięki której przygotowywał 
się do głoszenia Słowa, wypełniała go miło-
ścią do Chrystusa” - w ten sposób świadko-
wie życia o. Dolindo opisują wielką miłość i 
cześć do różańca. Ten niezwykły kapłan 
zachęcał do modlitwy wszystkich napotka-
nych na ulicach Neapolu ludzi!

Był przy tym realistą, zdawał sobie bowiem 
sprawę, iż odmawianie tej modlitwy kosztuje 
wiele wysiłku. Dlatego zachęcał, by mniej 
wytrwali stopniowo rozwijali w sobie miłość 
do różańca - najpierw odmawiając jedno 
„Zdrowaś Maryjo”, potem dwa, a następnie 
kolejne. Przy tym zachęcał, by modlitwa ta 
była nieustanną medytację - Maryja ma nas 
bowiem prowadzić do Chrystusa. Ojciec 
Dolindo wyraźnie zaznaczał, że taka jest wo-
la Matki Bożej, dlatego też pobożność Ma-
ryjna bez Jezusa nie przyniesie owoców.

Dlaczego jednak właśnie od o. Dolindo 
warto uczyć się modlitwy różańcowej? Co 
nowego może wnieść do naszej pobożności 
jego przykład? Różaniec nazywał swoją 
polisą na życie wieczne, starał się nim 
wypełnić swoje myśli, swoje usta, ale przede 
wszystkim – przylgnąć w ten sposób, wraz   
z Maryją, do obecnego w tajemnicach zba-
wienia Jezusa. Nigdy się z różańcem nie roz-
stawał, miał go w ręku chodząc po ulicach, 
odwiedzając chorych, ale też przed sądem 
Świętego Oficjum… Własnoręcznie wykonał 
i rozdał przechodniom tysiące różańców,       
a swoje duchowe dzieci zachęcał nawet do – 
jak to nazywał – „propagandy różańca”.

Ojciec Dolindo miał bardzo bliską relację      
z Matką Bożą, wielokrotnie z Nią rozmawiał i 
zwracał się zawsze: „Moja Mamo”, a nawet 
jeszcze czulej: „Mamusiu”. Maryja mówiła 
mu o wielu tajemnicach, objaśniała sprawy 
wiary. To z powodu książki o Niej - najba-
rdziej wściekał się Zły. „Będę ci przeszka-
dzał. Poślę do ciebie tylu ludzi, zawalę cię 
tyloma sprawami, żebyś nie mógł pisać” – 
usłyszał pewnego razu mrożący krew głos   
o. Dolindo.

Potencjał tej modlitwy, mimo upływu czasu
– wciąż jest niewyczerpany, wciąż na nowo
się przed nami odsłania. Ubogi kapłan            
z Neapolu, niewykształcony, ale cudownie
oświecony łaską Bożą, pozostawił po sobie
wiele komentarzy biblijnych, tekstów o życiu
Jezusa i całe mnóstwo innych, które nie są
dzisiaj, niestety, dostępne. Przynajmniej na
razie.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami Modlitwa na sytuacje bez wyjścia

Kiedy świat zdaje się w zatrważającym tempie zmierzać ku przepaści, Maryja i Jej święci 
czciciele wyciągają najcięższą broń - różaniec. Jednym z jego największych „propagatorów” 
w XX wieku był o. Dolido Ruotolo.

"Jezu, Ty się tym zajmij". Niektórzy w to nie wierzą. Ale po krótkim czasie w ży-
ciu ludzi, którzy ją odmawiają, zaczynają się dziać niespodziewane cuda.

To modlitwa na sytuacje bez wyjścia. Ludzie zaczynają z niej korzystać w momencie, 
gdy sporo rzeczy się wali, gdy potrzeba cudu. Gdy nie widzi się już żadnej drogi wyjścia i 
tylko Bóg może zobaczyć, że jest jeszcze inna możliwość. I choć nikt nie doświadcza w tej 
modlitwie efektów natychmiastowych, to po jakimś czasie dostrzega szczególną zmianę - 
przemianę serca.

Co jest źródłem fenomenu modlitwy księdza Dolindo Ruotolo, która zdobyła ogromną 
popularność wśród katolików w Polsce i na świecie?

Zawsze jest inna możliwość
Akt przekazany nam przez księdza Dolindo, który powtarzany jest dziś przez dziesiątki 

tysięcy katolików, w oryginale nosi tytuł: "Non voglio agitarmi mio Dio: confido in Te!", po
polsku: "Nie chcę czuć niepokoju, Boże mój: ufam Tobie!".

Kiedy czujemy niepokój? Wtedy, gdy coś nas dręczy, gdy dramat życia nas przygniata, 
gdy nie widzimy już rozwiązania i boimy się, że coś skończy się źle. Modlitwa ks. Ruotolo 
ma przede wszystkim przywrócić pokój w naszych sercach, otworzyć oczy na fakt, że
zawsze jest nowa możliwość. Dla Boga przecież nie ma nic niemożliwego (Łk 1, 35-37).
Najbardziej znane słowa modlitwy - "Jezu, ty się tym zajmij" - pomagają w najtrudniej-

szych nawet sytuacjach. Jezus podyktował tę modlitwę księdzu Dolindo wtedy, gdy pisał 
list do swojej przyjaciółki przeżywającej bardzo ciężką chorobę. Odpowiedzią Boga na
niepokój kapłana była prośba, by ten zaczął się modlić: "Jezu, ty się tym zajmij".

Podobnie było wtedy, gdy jego samego dręczyły rozmaite sytuacje. Gdy dręczyła go
katolicka inkwizycja, gdy ze względu na formalne problemy lub dręczenie ze strony
urzędników kościelnych myślał o porzuceniu kapłaństwa, ks. Dolindo modlił się: "Jezu, ty
się tym zajmij".

Modlitwa nie tylko dla mistrzów
"Jeśli powiesz mi naprawdę: »bądź wola Twoja«, czyli jakbyś mówił: »Ty się tym zajmij«,

wkroczę z całą moją mocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje" - taką obietnicę zostawił 
Jezus ojcu Dolindo.

Czy można powiedzieć "bądź wola Twoja" nie naprawdę? Jak często modlimy się 
wypowiadając słowa "Ojcze nasz" automatycznie? Bez zastanowienia? Nawet jeśli 
świadomie wypowiadamy te słowa, to czy naprawdę wierzymy w to, co mówimy?

Przesłanie Jezusa jest proste. Tak jak skierował je do prostych mężczyzn z Galilei - 
ówczesnej prowincji Cesarstwa Rzymskiego - tak też dziś kieruje je do wszystkich. "Bądź 
wola Twoja" - powierz mi swoje życie. Zaufaj, że będzie dobrze. Nie bój się, Bóg się 
zajmuje twoim życiem.
Czy chodzi o to, żeby zupełnie "wrzucić na luz" i zostawić wszystko? Nie, Pan Bóg nie zrobi 
za nas pewnych rzeczy. Traktowanie go jak automatu - "Jezu, ty się tym zajmij" i załatw
wszystko wedle mojego planu - nie jest tym, o co chodzi w modlitwie księdza Dolindo.
Chodzi w niej przede wszystkim o relację. Bóg jest osobą i tym, czego pragnie najbardziej,
jest miłość. Bóg oczekuje przede wszystkim otwarcia serca, spotkania i autentycznego, 
pełnego wiary wyznania: "bądź wola Twoja". CDN...

Karol WilczyńskiŹródło: www.deon.pl
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4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej
potrzebie.

  Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie 
różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy 
otoczamy wyjątkową czcią. Rozważamy tajemnice różańca i medytujemy ważne wydarzenia 
z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi, aby naśladować Ich życie w naszym życiu 
osobistym, rodzinnym i społecznym.

  Modlitwa różańcowa przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze 
rodziny, narody i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy 
Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa 
odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. 

Matka Boża i ojciec Dolindo Ruotolo

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty
nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani 
nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu
Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia
Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec,
znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci
światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą
mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze,
które z pobożnością odmawiały Różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą
się radować wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój Róża-
niec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do
mojego Różańca, otrzymają ode mnie pomoc
w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie,
że czciciele mego Różańca będą mieli
w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i
w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Róża-
niec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni
braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa
Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mego Różańca jest
szczególnym znakiem Bożego upodobania.

W tych jednak, które mamy, można znaleźć 
takie bogactwo myśli, teologicznie doskona-
łych i prostych zarazem, że rozważanie kolej-
nych tajemnic staje się fascynujące, zyskuje 
inny wymiar.

Joanna Bątkiewicz-Brożek, autorka biogra-
fii o. Dolindo, proponuje różaniec wraz z nim: 
rozważając słowa jakie usłyszał od Maryi i 
Jezusa, ale też modlitwę jego słowami. „Veni 
Sancte Spiritus! – wołał o. Dolindo. – Duchu 
Święty, Boże, przyjdź więc i do mnie, i ożyw 
mnie. (…) 

Przyjdź, nie mogę iść do Jezusa bez Ciebie i 
nie mogę darów Twoich otrzymać, nie mając 
życia, jakie daje mi Jezus. On jest jak oliwa, 
a Ty jesteś płomieniem. Ogień nie może pa-
lić się bez oliwy. (…) Przybądź do nas, Du-
chu Święty, i odnów oblicze ziemi.”  

Te i wiele innych, poruszających fragmen-
tów z pism o. Dolindo, może stać się kanwą 
naszych rozważań tajemnic radosnych, bole-
snych, chwalebnych, tajemnic światła. Święci 
uczą nas modlitwy, stawania przed Bogiem z 
otwartymi sercami i umysłami. Te zwykłe 
„perełki duszy” jak mawiał kapłan z Neapolu, 
mogą uratować świat. Nie ma takiego proble-
mu, któremu różaniec nie dałby rady.

Joanna Bątkiewicz-Brożek, 
Różaniec zawierzenia z księdzem Dolindo, 

Esprit, Kraków 2017
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radości.

Rozpropagowanie modlitwy różańcowej 
powszechna świadomość przypisuje św. Do-
minikowi Guzmanowi, założycielowi Zakonu 
Kaznodziejskiego. I choć jest w tym sporo 
racji, trzeba podkreślić, że to innemu domini-
kaninowi zawdzięczamy kształt Różańca oraz 
poznanie obietnic przekazanych ludzko-ści 
przez Matkę Bożą.

Rola jaką odegrał św. Dominik w szerzeniu 
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny 
jest niepodważalna. Według przekazów to 
właśnie jemu objawiła się Matka Boża wrę-
czając skuteczną broń przeciwko odstę-
pstwom od wiary – modlitwę różańcową. Była 
to Jej odpowiedź na błagalne wołanie o po-
moc w walce o wybawienie dusz od herezji 
albigensów.

Kształt Różańca, opracowany przez Domi-
nika, różnił się od tego znanego nam dzisiaj. 
Początkowo składał się ze 150 powtórzeń (na 
wzór 150 psalmów Starego Testamentu) 
Pozdrowienia Anielskiego. Było to podykto-
wane względami praktycznymi, ponieważ nie 
wszyscy bracia zakonni potrafili czytać, dla-
tego też przełożeni zalecali im zastępowanie 
lektury Pisma Świętego modlitwą różańcową, 
zwaną ówcześnie Psałterzem Maryjnym.

W tej formie Różaniec (z kilkoma nie-
wielkimi zmianami, takimi jak dodanie na 
końcu każdego „Zdrowaś Maryjo” jednego      
z wydarzeń z życia Pana Jezusa i Maryi        
w celu rozmyślań) dotrwał aż do XV wieku. 
Wtedy to bł. Alan de La Roche, również domi-

o powołania kapłańskie. 
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

nikanin, przebudował strukturę modlitwy ró-
żańcowej, dzieląc ją na trzy części (Radosną, 
Bolesną i Chwalebną) oraz dodając do niej 
modlitwę „Ojcze nasz”. Ten układ Różańca 
(wraz z modlitwą „O mój Jezu” odmawianą po 
każdej dziesiątce na polecenie Maryi, która 
ukazała się Pastuszkom w Fatimie oraz z taje-
mnicami światła dodanymi w 2002 roku przez 
św. Jana Pawła II) znamy i stosujemy do dziś.

Bł. Alan de La Roche kochał Matkę Bożą nie 
mniej niż św. Dominik. Propagował odda-
wanie Jej czci zakładając Bractwa Różańco-
we do czego namawiała go sama Maryja.     
W objawieniu, otrzymanym przez dominikani-
na, Bogarodzica przekazała mu również 15 
obietnic. Wyświadczone zostaną one każde-
mu, kto poważnie i sumiennie będzie odma-
wiał Różaniec. Oto one:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Ró-
żaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali
Różaniec, zachowam pewne szczególne
łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko
piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty
i dobra; w miejsce miłości do świata wpro-
wadzi miłość do Boga i obudzi w sercach lu-
dzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec,
nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali
mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, 

Żródło:
www.pch24.pl

Decyzją papieża Franciszka październik 2019 przeżywamy              
w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież zachęca do 
wzmożonej modlitwy i aktywności misyjnej wskazując cztery wymiary 
przygotowania:
1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię,
słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską
śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i
teologicznej dotyczącej misji ad gentes,

   „Jego dzień był nieustannym odmawianiem 
różańca. W jego ręku był wciąż obecny róża-
niec i każdy najmniejszy nawet moment odo-
sobnienia był wypełniany szeptanym Zdro-
waś Maryjo. Modlił się, gdy szedł ulicą i gdy 
podróżował, także przed spotkaniem z jakąś 
duszą. Modlitwa, dzięki której przygotowywał 
się do głoszenia Słowa, wypełniała go miło-
ścią do Chrystusa” - w ten sposób świadko-
wie życia o. Dolindo opisują wielką miłość i 
cześć do różańca. Ten niezwykły kapłan 
zachęcał do modlitwy wszystkich napotka-
nych na ulicach Neapolu ludzi!

   Był przy tym realistą, zdawał sobie bowiem 
sprawę, iż odmawianie tej modlitwy kosztuje 
wiele wysiłku. Dlatego zachęcał, by mniej 
wytrwali stopniowo rozwijali w sobie miłość 
do różańca - najpierw odmawiając jedno 
„Zdrowaś Maryjo”, potem dwa, a następnie 
kolejne. Przy tym zachęcał, by modlitwa ta 
była nieustanną medytację - Maryja ma nas 
bowiem prowadzić do Chrystusa. Ojciec 
Dolindo wyraźnie zaznaczał, że taka jest wo-
la Matki Bożej, dlatego też pobożność Ma-
ryjna bez Jezusa nie przyniesie owoców.

   Dlaczego jednak właśnie od o. Dolindo 
warto uczyć się modlitwy różańcowej? Co 
nowego może wnieść do naszej pobożności 
jego przykład? Różaniec nazywał swoją 
polisą na życie wieczne, starał się nim 
wypełnić swoje myśli, swoje usta, ale przede 
wszystkim – przylgnąć w ten sposób, wraz   
z Maryją, do obecnego w tajemnicach zba-
wienia Jezusa. Nigdy się z różańcem nie roz-
stawał, miał go w ręku chodząc po ulicach, 
odwiedzając chorych, ale też przed sądem 
Świętego Oficjum… Własnoręcznie wykonał 
i rozdał przechodniom tysiące różańców,       
a swoje duchowe dzieci zachęcał nawet do – 
jak to nazywał – „propagandy różańca”.

   Ojciec Dolindo miał bardzo bliską relację      
z Matką Bożą, wielokrotnie z Nią rozmawiał i 
zwracał się zawsze: „Moja Mamo”, a nawet 
jeszcze czulej: „Mamusiu”. Maryja mówiła 
mu o wielu tajemnicach, objaśniała sprawy 
wiary. To z powodu książki o Niej - najba-
rdziej wściekał się Zły. „Będę ci przeszka-
dzał. Poślę do ciebie tylu ludzi, zawalę cię 
tyloma sprawami, żebyś nie mógł pisać” – 
usłyszał pewnego razu mrożący krew głos   
o. Dolindo.

Potencjał tej modlitwy, mimo upływu czasu
– wciąż jest niewyczerpany, wciąż na nowo
się przed nami odsłania. Ubogi kapłan            
z Neapolu, niewykształcony, ale cudownie
oświecony łaską Bożą, pozostawił po sobie
wiele komentarzy biblijnych, tekstów o życiu
Jezusa i całe mnóstwo innych, które nie są
dzisiaj, niestety, dostępne. Przynajmniej na
razie.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami Modlitwa na sytuacje bez wyjścia

Kiedy świat zdaje się w zatrważającym tempie zmierzać ku przepaści, Maryja i Jej święci 
czciciele wyciągają najcięższą broń - różaniec. Jednym z jego największych „propagatorów” 
w XX wieku był o. Dolido Ruotolo.

   "Jezu, Ty się tym zajmij". Niektórzy w to nie wierzą. Ale po krótkim czasie w ży-
ciu ludzi, którzy ją odmawiają, zaczynają się dziać niespodziewane cuda.

To modlitwa na sytuacje bez wyjścia. Ludzie zaczynają z niej korzystać w momencie, 
gdy sporo rzeczy się wali, gdy potrzeba cudu. Gdy nie widzi się już żadnej drogi wyjścia i 
tylko Bóg może zobaczyć, że jest jeszcze inna możliwość. I choć nikt nie doświadcza w tej 
modlitwie efektów natychmiastowych, to po jakimś czasie dostrzega szczególną zmianę - 
przemianę serca.
  Co jest źródłem fenomenu modlitwy księdza Dolindo Ruotolo, która zdobyła ogromną 
popularność wśród katolików w Polsce i na świecie?

 Zawsze jest inna możliwość
  Akt przekazany nam przez księdza Dolindo, który powtarzany jest dziś przez dziesiątki 
tysięcy katolików, w oryginale nosi tytuł: "Non voglio agitarmi mio Dio: confido in Te!", po 
polsku: "Nie chcę czuć niepokoju, Boże mój: ufam Tobie!".
  Kiedy czujemy niepokój? Wtedy, gdy coś nas dręczy, gdy dramat życia nas przygniata, 
gdy nie widzimy już rozwiązania i boimy się, że coś skończy się źle. Modlitwa ks. Ruotolo 
ma przede wszystkim przywrócić pokój w naszych sercach, otworzyć oczy na fakt, że 
zawsze jest nowa możliwość. Dla Boga przecież nie ma nic niemożliwego (Łk 1, 35-37).
 Najbardziej znane słowa modlitwy - "Jezu, ty się tym zajmij" - pomagają w najtrudniej-
szych nawet sytuacjach. Jezus podyktował tę modlitwę księdzu Dolindo wtedy, gdy pisał 
list do swojej przyjaciółki przeżywającej bardzo ciężką chorobę. Odpowiedzią Boga na 
niepokój kapłana była prośba, by ten zaczął się modlić: "Jezu, ty się tym zajmij".
  Podobnie było wtedy, gdy jego samego dręczyły rozmaite sytuacje. Gdy dręczyła go 
katolicka inkwizycja, gdy ze względu na formalne problemy lub dręczenie ze strony 
urzędników kościelnych myślał o porzuceniu kapłaństwa, ks. Dolindo modlił się: "Jezu, ty 
się tym zajmij".

Modlitwa nie tylko dla mistrzów 
  "Jeśli powiesz mi naprawdę: »bądź wola Twoja«, czyli jakbyś mówił: »Ty się tym zajmij«, 
wkroczę z całą moją mocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje" - taką obietnicę zostawił 
Jezus ojcu Dolindo.
 Czy można powiedzieć "bądź wola Twoja" nie naprawdę? Jak często modlimy się 
wypowiadając słowa "Ojcze nasz" automatycznie? Bez zastanowienia? Nawet jeśli 
świadomie wypowiadamy te słowa, to czy naprawdę wierzymy w to, co mówimy?
  Przesłanie Jezusa jest proste. Tak jak skierował je do prostych mężczyzn z Galilei - 
ówczesnej prowincji Cesarstwa Rzymskiego - tak też dziś kieruje je do wszystkich. "Bądź 
wola Twoja" - powierz mi swoje życie. Zaufaj, że będzie dobrze. Nie bój się, Bóg się 
zajmuje twoim życiem.
Czy chodzi o to, żeby zupełnie "wrzucić na luz" i zostawić wszystko? Nie, Pan Bóg nie zrobi 
za nas pewnych rzeczy. Traktowanie go jak automatu - "Jezu, ty się tym zajmij" i załatw 
wszystko wedle mojego planu - nie jest tym, o co chodzi w modlitwie księdza Dolindo. 
Chodzi w niej przede wszystkim o relację. Bóg jest osobą i tym, czego pragnie najbardziej, 
jest miłość. Bóg oczekuje przede wszystkim otwarcia serca, spotkania i autentycznego, 
pełnego wiary wyznania: "bądź wola Twoja". CDN...

Karol WilczyńskiŹródło:  www.deon.pl

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny  
Październik 2019

4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej
potrzebie.

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie 
różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy 
otoczamy wyjątkową czcią. Rozważamy tajemnice różańca i medytujemy ważne wydarzenia 
z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi, aby naśladować Ich życie w naszym życiu 
osobistym, rodzinnym i społecznym.

Modlitwa różańcowa przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze 
rodziny, narody i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy 
Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa 
odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. 

Matka Boża i ojciec Dolindo Ruotolo

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty
nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani 
nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu
Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia
Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec,
znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci
światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą
mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze,
które z pobożnością odmawiały Różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą
się radować wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój Róża-
niec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do
mojego Różańca, otrzymają ode mnie pomoc
w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie,
że czciciele mego Różańca będą mieli
w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i
w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Róża-
niec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni
braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa
Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mego Różańca jest
szczególnym znakiem Bożego upodobania.

W tych jednak, które mamy, można znaleźć 
takie bogactwo myśli, teologicznie doskona-
łych i prostych zarazem, że rozważanie kolej-
nych tajemnic staje się fascynujące, zyskuje 
inny wymiar.

   Joanna Bątkiewicz-Brożek, autorka biogra-
fii o. Dolindo, proponuje różaniec wraz z nim: 
rozważając słowa jakie usłyszał od Maryi i 
Jezusa, ale też modlitwę jego słowami. „Veni 
Sancte Spiritus! – wołał o. Dolindo. – Duchu 
Święty, Boże, przyjdź więc i do mnie, i ożyw 
mnie. (…) 

Przyjdź, nie mogę iść do Jezusa bez Ciebie i 
nie mogę darów Twoich otrzymać, nie mając 
życia, jakie daje mi Jezus. On jest jak oliwa, 
a Ty jesteś płomieniem. Ogień nie może pa-
lić się bez oliwy. (…) Przybądź do nas, Du-
chu Święty, i odnów oblicze ziemi.”  

   Te i wiele innych, poruszających fragmen-
tów z pism o. Dolindo, może stać się kanwą 
naszych rozważań tajemnic radosnych, bole-
snych, chwalebnych, tajemnic światła. Święci 
uczą nas modlitwy, stawania przed Bogiem z 
otwartymi sercami i umysłami. Te zwykłe 
„perełki duszy” jak mawiał kapłan z Neapolu, 
mogą uratować świat. Nie ma takiego proble-
mu, któremu różaniec nie dałby rady.

Joanna Bątkiewicz-Brożek, 
Różaniec zawierzenia z księdzem Dolindo, 

Esprit, Kraków 2017

http://www.pch24.pl
http://www.deon.pl


Zaproszenie na Rekolekcje 
Ewangelizacyjne Odnowy

od  07.10.2019 r. godz. 18.00 
 

      

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zos-
tanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji.
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 powsze-
dnie po Mszy św. o godz.17.00. Dzieci na 
wspólny różaniec zapraszamy w ponie-
działki, wtorki i czwartki o godz.17.30.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I 
Komunii i ich rodziców odbędzie się dziś o 
godz. 11.00., w kościele. W czasie Mszy 
św. o godz. 11.30., zostaną poświęcone 
różańce dla dzieci komunijnych.
Również dzisiaj odbędzie się loteria misyj-
na. Dochód z loterii przeznaczony jest na 
misje w Kamerunie gdzie siostry pasjo-
nistki prowadzą szkołę i przedszkole.  
W poniedziałek, 7 października br., we 
wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różań-
cowej zostanie odprawiona o godz. 18.00. 
Msza św. w intencji członków Kół Żywego 
Różańca. Po Mszy św., zelatorki Kół 
zapraszają na spotkanie w dzwonnicy.
Również w ten  poniedziałek, 7 paździer-
nika br., Mszą św. o godz. 18.00.,  rozpo-
czniemy Rekolekcje Ewangelizacyjne Od-
nowy w Duchu Świętym tzw. REO. Po 
Mszy św. zapraszamy na  spotkanie wpro-
wadzające. Serdecznie zachęcamy mło-
dzież i dorosłych do podjęcia tych reko-
lekcji,  składających się z 11spotkań. 
Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz  wraz 
ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

Nr 552

L I T U R G I A S Ł O W A

od 08.09.2019 do 13.10.2019

Maryjo polecamy Ci
dzieci i młodzież,

aby w nowym roku szkolnym
pomnażały swoją wiedzę
i talenty dane od Boga.

Chroń ich od złego.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Ha 1, 2-3; 2, 2-4

Czytanie z Księgi proroka Habakuka: Jak długo, 
Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie 
wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – 
a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi 
niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? 
Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają 
spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan 
tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach 
wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to 
widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie 
jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty 
go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie 
niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha 
nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki 
swej wierności».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy 
okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem 
Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
«Niech nie twardnieją wasze serca 
jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali 
Mnie, choć widzieli moje dzieła».

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 1, 6-8. 13-14

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Przypomi-
nam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, 
który jest w tobie od nałożenia moich rąk. 
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale 
mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie 
wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani 
mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i 
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii 
mocą Bożą! Zdrowe zasady, które posłyszałeś 
ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i mi-
łości w Chrystusie Jezusie. 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha 
Świętego, który w nas mieszka.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 P 1, 25

Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo 
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

EWANGELIA 
Łk 17, 5-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
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”».

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
„Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy –    

a Ty nie wysłuchujesz?” pyta prorok Habakuk  
i dodaje „Dlaczego (…) przyglądasz się nie-
szczęściu?”. Podobne pytania mogą nurtować 
i nas, gdy nie możemy doczekać się Bożej 
pomocy; gdy przeraża nas ogrom zła wokół 
nas i zarazem brak Bożej interwencji. Co 
wówczas począć, co robić? 

Pan podpowiada: „Oto zginie ten, co jest 
ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie 
dzięki swej wierności”. Bóg wzywa nas do 
pokornego i cierpliwego oczekiwania wypeł-
nienia się Bożych obietnic, a zarazem 
zachęca, byśmy wykonywali każdego dnia „to, 
co powinniśmy wykonać”. 

Do takiej postawy potrzebujemy żywej wiary, 
dlatego wołajmy dziś wraz z Apostołami: 
„Dodaj nam wiary!”.

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie

1

Przychodzi to z Nieba.
Nowa propozycja swego duchowego od-
nowienia. Propozycja nie do odrzucenia.
Namawiam, to bardzo człowieka zmie-
nia. Tu w grupkach dzielenia poznajesz 
nowych przyjaciół przez Boga ci danych. 
Tu nabędziesz duchowego wzmocnienia.
Jeśliś utrudzony, wierz mi tu będziesz 
czuł się jak nowo w Jezusie Chrystusie 
odrodzony.
Tu idziesz i masz coś do powiedzenia.
Tu Pan Jezus na dobre cię zmienia.
Dostanie każdy do swej duszy moc Du-
cha Świętego. Miłość będzie wylewała 
się do wnętrza każdego.
Taka to wielka na REO moc Ducha 
Świętego.
Mateczka Boża będzie się nami zachwy-
cała, że w tych naszych grupkach tak 
radość będzie się wszystkim udzielała.
Byle by mieć każdego za przyjaciela 
swego.
Tu wszyscy w jednym celu przycho-
dzimy. Bo w Boga wierzymy,
To nie dla ludzi to dla  Pana Jezusa i 
Maryi się modlimy. Tu jako rodzina           
w modlitwie wspólnej się łączymy.
Tu Jezus na każdego ma działanie.
Sprawiedliwością słynie, więc nikogo na 
pewno nie ominie.
Przyjdź  wszystko co niemożliwe, oddaj 
w jego działanie. Wszystko co martwe     
w twej duszy, do życia powstanie.
To dla Jezusa przyjdziesz na to spotkanie.
A w nagrodę Jego bezcenną miłość dosta-
niesz. Będziesz chciał oddać życie dla 
Niego, patrząc wprost w  oczy Jego.
To coś niebywałego, bo Bożego.
Przyprowadź innych na to spotkanie.
Możesz śmiało zaproponować, że każdy 
tam coś dostanie.
Na pewno chrzest Ducha Świętego i 
zobaczenie się z Jezusem przy oddaniu 
mu życia swego.
To będą Boże uniesienia.
Tu zobaczysz ludzkie przemienienia.
Tu będzie Jezus nas przemieniał.
Pana Jezusa cieszą takie zgromadzenia.
Ja dostąpiłam duszy uzdrowienia.
Więc jestem zobowiązana Was zaprosić 
na te REO-wskie wydarzenia.
Tam będziesz czuł, że łączy się Niebo i 
ziemia, a Ty dostajesz Bożego pocie-
szenia. Bo w życiu doczesnym więcej 
trosk i zmartwienia. Wierz mi Bóg to 
wszystko odmienia.

Ewa Murawska  

Więcej informacji, wraz z zaproszeniem i 
świadectwem audiowizualnym, na stronie i 
facebooku naszej parafii.
Jak co roku, nasza parafia organizuje Jub-
ileusz Małżeństw obchodzących rocznicę 
swojego ślubu. Uroczysta Msza św. zosta-
nie odprawiona w niedzielę, 13 paździer-
nika o godz.16.00. Dostojnych Jubilatów 
prosimy o potwierdzenie udziału w Mszy 
św. sprawowanej w ich intencji. 

            

  

  

Zapraszamy studentów i młodzież pra-
cującą na spotkania grupy modlite-            
wnej ,,Przyjaciele Oblubieńca". Spotkania 
odbywają się w środy o godz.19.00.              
w dzwonnicy. Szczegółowych informacji na 
temat spotkań udziela ks. Michał, który 
opiekuje się tą grupą.
W przyszłą niedzielę, 13 października br., 
będziemy obchodzić XIX Dzień Papieski 
pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Przed 
kościołem członkowie Akcji Katolickiej będą 
zbierać ofiary na rzecz Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną 
młodzież z małych miasteczek i wsi. 
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się 
upamiętnieniem Pontyfikatu św. Pawła II 
przez promowanie nauczania Papieża i 
wspieranie określonych przedsięwzięć 
społecznych, głównie w dziedzinie edukacji 
i kultury.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych       
w minionym miesiącu naszych parafian:    
śp. Stanisława Czarnieckiego, śp. Miro-
sława Telko, śp. Wojciecha Sołtana, śp. 
Alojzego Czecha, śp. Irenę Sutkowską, śp. 
Andrzeja Jagodzińskiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie     
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.
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Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019
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10.
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