
Nabożeństwo fatimskie zostanie odprawio-
ne o godz.17.00, a po Różańcu modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski pod 
hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Przed 
kościołem członkowie Akcji Katolickiej 
zbierają ofiary na rzecz Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną 
młodzież z małych miasteczek i wsi. 
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje 
się upamiętnieniem pontyfikatu św. Jan 
Pawła II, przez promowanie nauczania 
Papieża i wspieranie określonych przed-
sięwzięć społecznych, głównie w dzie-
dzinie edukacji i kultury.

Drugie spotkanie w ramach Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu 
Świętym odbędzie się we wtorek, 15 
października br., o godz. 19.00. Osoby 
chętnie mogą jeszcze dołączyć do reko-
lekcji. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy studentów i młodzież 
pracującą 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.

Siostry Pasjonistki serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wspomogli misje: ofiarując fanty, składając
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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

Módlmy się
za naszą ojczyznę,

aby wszyscy jej mieszkańcy
budowali dobro

dla przyszłych pokoleń.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Krl 5, 14-17

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej: Wódz 
syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył 
się siedem razy w Jordanie, według słowa męża 
Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało 
małego chłopca 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 od 
twego 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 niech 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».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 
Albo: Alleluja

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił swą 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

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najmilszy: Pamiętaj na 
Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według 
Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej 
znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale 
słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę 
wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 
dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz 
z wieczną chwałą.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim 
współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. 
Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królo-
wać będziemy. Jeśli się będziemy Go zapie-
rali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odma-
wiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie 
może się zaprzeć siebie samego.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 P 1, 25

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

EWANGELIA 
Łk 17, 11-19

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeru-
zalem, 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».

Oto Słowo Pańskie
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ofiary pieniężne czy biorąc udział w loterii 
misyjnej. Siostry zebrały 3 021 PLN, które 
zostały przeznaczone dla dzieci do 
Kamerunu, gdzie siostry prowadzą szkołę i 
przedszkole. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego 
zostanie odprawiona w czwartek, 17 
października o godz. 18.00. Na Mszę św. 
zapraszamy członków Bractwa, wszystkie 
osoby włączające się w adorację jak 
również osoby pragnące wstąpić do 
Bractwa.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

K O M E N T A R Z
  Naaman, wódz wojska króla Aramu przyby-
wa do Izraela z prośbą o uwolnienie go od 
trądu. Gdy prorok Elizeusz każe mu obmyć 
się siedem razy w rzece Jordan, a będzie 
czysty, Naaman reaguje gniewem, bo 
spodziewał się czegoś innego. Dopiero po 
namowie swoich sług zmienia zdanie. I 
właśnie od tego mo-mentu słuchamy dzisiaj 
historii oczyszczenia Naamana. 

  Wódz prosi o uzdrowienie, ale ma swój 
pomysł, w jaki sposób ma się ono dokonać. 
Jednak gdy daje się przekonać sługom, by 
posłuchać Elizeusza i zostaje oczyszczony 
potrafi hojnie podziękować. 

  "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami" woła 
dziesięciu trędowatych. Wszyscy zostają 
uzdrowieni, ale tylko jeden wraca, by 
podziękować.

  Sam Jezus w modlitwie Pańskiej zachęca 
nas, by prosić Boga Ojca. Pytajmy siebie: czy 
jesteśmy gotowi, że Bóg inaczej odpowie na 
nasze prośby, czy dziękujemy, gdy otrzyma-
my, czy ostatecznie prosząc nie skupiamy 
się za bardzo na sobie zapominając o Bogu?  

Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

we wtorek, 15 października, wspo-
mnienie św. Teresy z Avilla, dziewicy i 
Doktora Kościoła,
w środę,16 października, wspomnienie 
św. Jadwigi Śląskiej,
w czwartek, 17 października, wspomnie-
nie św. Ignacego Antiocheńskiego, 
biskupa i męczennika, 
w piątek, 18 października, święto św. 
Łukasza, Ewangelisty,
w sobotę, 19 października wspomnienie 
bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i mę-
czennika,

−−

−−

−−

−−

−−

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-     
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności     
w życiu osobistym i zawodowym. 

17 października  2019 r. 
(czwartek)

Msza święta o godz.18.00 
w intencji Bractwa 

Adoracyjnego i o nowe 
powołania do Bractwa 

Zapraszamy również sympatyków 
Bractwa oraz osoby Adorujące Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie w Ka-
plicy św. Anny, jak również osoby 
pragnące wstąpić do Bractwa.

Nabożeństwo Fatimskie 
13 września 2019 r. 

godz. 17.00
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 Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to 
również tytuł przedostatniej książki Papieża 
Polaka. Tak scharakteryzował ją kard. Jo-
seph Ratzinger: Słowami «Wstańcie, chodź-
my!» obudził nas z wiary zmęczonej, snu 
uczniów, tych z wczoraj i tych współcze-
snych. «Wstańcie, chodźmy!» mówi dziś 
także nam (J. Ratzinger, Homilia z pogrzebu 
Jana Pawła II, Rzym, 8 kwietnia 2005 r.). 
Pomimo czternastu lat od śmierci Papieża 
Polaka Jego nauczanie, z uwagi na swój 
proroczy charakter, nie straciło niczego ze 
swojej aktualności.
  Widzimy, jak wielu ludzi zagubiło lub od-
rzuciło wiarę w Boga w imię źle rozu-
mianego postępu i poszukiwania innowacji 
często za wszelką cenę. Nie możemy tutaj 
nie wspomnieć również tych, dla których 
świat wirtualny stał się niemal całą „rzeczy-
wistością ich życia”. Wspaniałe urządzenia 
służące elektronicznej komunikacji, świade-

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.    

ctwa ludzkiego geniuszu, niewłaściwie uży-
wane potrafią  zaprowadzić człowieka na 
manowce. Mogą uzależnić i niemalże okraść           
z bezcennych relacji z drugim człowiekiem    
w realnym świecie. Z czasem jednak ci sami 
ludzie odkrywają, iż łatwiej znaleźć drogę na 
Księżyc niż drogę, na której człowiek odna-
lazłby samego siebie. (J. Ratzinger, Przy-
szłość Wiary. Refleksje teologiczne, Kraków 
2019 s. 106). To smutne doświadczenie 
uświadamia jednocześnie potrzebę poszu-
kiwania sensu życia, stawiania pytań o cel 
egzystencji.

   Dziś więc na nowo muszą wybrzmieć 
słowa Papieża Polaka: Musicie być mocni tą 
mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni 
mocą wiary! (…) Dziś tej mocy bardziej wam 
potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów 
(Jan Paweł II, Homilia, Kraków-Błonie,            
9 czerwca 1979 r.). A zatem tylko wiara, rozu    

Żródło:
www.episkopat.pl

Oto trzy rzeczy, które w takiej sytuacji 
pokazuje nam modlitwa ks. Dolindo Ruotolo 
"Jezu, Ty się tym zajmij":

1. Nie ogarniam
Trzeba się z tym pogodzić. Nie jesteśmy 

na świecie sami i nie mamy sami radzić 
sobie ze swoimi problemami. To jest 
pierwszy krok na drodze do modlitwy 
słowami: "Jezu, Ty się tym zajmij". Mam tyle 
problemów i nie ogarniam. Potrzebuję 
pomocy. Jestem ograniczony, nie daję rady.

2. Bóg działa w twoim życiu
W moim też. I ogarnia. To jest drugi krok    

w modlitwie "Jezu, Ty się tym zajmij". Nic 
więcej nie potrzeba, wystarczy ta świa- 
domość. Boże, nie ogarniam, więc oddaję Ci 
swoje życie, bo Ty to ogarniasz. Tak, tymi 
słowami też się modlę, choć formuła księdza 
Dolindo brzmi lepiej. Jeszcze lepiej w ory-
ginale, czyli po włosku: Gesu, pensaci tu 
(czyt. "Dżezu, pensaczi tu").

3. "Samo się" nie zrobi.
I tutaj pojawiają się rozmaite wątpliwości. 

No bo jak to? Mam się modlić i nic innego nie 
robić? "Samo" się zrobi? Nie zdarzyło ci się 
tak pomyśleć podczas modlitwy? Takie 
myślenie to pułapka. Wpadamy w nią, gdy 
zaczynamy myśleć, że modlitwa to "nicnie-
robienie" i że działanie Pana Boga to taki 
cud-automatik.

Skoro On działa, to "samo się 
robi", czary-mary. Otóż nie.  

Módl się tak, jakby wszystko zależało od 
Ciebie. Ile wytrzymujemy na modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem, w pełnym 
skupieniu? Albo po ilu dniach nowenny 
zaczyna nam się ona nudzić? Po której 
dziesiątce przestajemy tak naprawdę 
rozważać tajemnice różańca i wpadamy        
w automatyczne "Zdrowaś Maryjo..."?

Modlitwa to często ciężka praca, walka      
o to, by być skupionym, by rzeczywiście
oddać ten czas Jemu, przestać myśleć           
o sprawach codzienności... Zacznij się
modlić słowami "Jezu, Ty się tym zajmij" tak,
żeby On się naprawdę tym zajął - z pełnym
oddaniem i skupieniem. To nie jest
"nicnierobienie".

W komentarzu do ósmego rozdziału 
Ewangelii św. Łukasza ksiądz Dolindo 
wspomina zalęknionych apostołów na łodzi 
w czasie sztormu. Pan Jezus śpi. Uczniowie 
budzą Go przerażeni, "Mistrzu, giniemy!". 
Jezus wstaje, uspokaja burzę i pyta: "Gdzie 
jest wasza wiara?". Ksiądz Dolindo pisze: 
"Dlaczego wpadli w panikę, skoro był z nimi 
Jezus? (...) Jak mogli obawiać się zatonięcia, 
wiedząc, że mieli misję do spełnienia i 
wiedząc, że ich Mistrz musi wykonać swoją 
pracę? Zamiast tego ich wiara zniknęła, 
jakby połknięta przez burzę".

Nie ogarniam swojego życia. Ale tak naprawdę nikt go nie ogarnia. Myślę, że przy 
obecnym tempie życia, liczbie obowiązków, relacji, konieczności nieustannego działania w 
mediach społecznościowych nikt nie jest w stanie ogarnąć, czyli zaplanować, przemyśleć i 
dokładnie określić, co się dzieje w 90-95 proc. jego życia.

Modlitwa na sytuacje bez wyjścia - cd.
"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 jest bardzo proste, choć wymaga pełnej szczerości i otwarcia się. Czasem może jedynie 
boleć świadomość, że tak mało ode mnie zależy.

Skuteczna modlitwa?

"Tysiąc modlitw nie jest warte tyle, co ten jeden akt oddania się: zapamiętaj to dobrze. Nie 
ma bardziej skutecznej nowenny niż ta: «O Jezu, oddaję Ci się, Ty się tym zajmij!»" - mówił 
Jezus księdzu Dolindo.

"Skuteczna" modlitwa? O tym świadczą liczne świadectwa. Na czym jednak polega jej 
"skuteczność"? Myślę, że przede wszystkim z tego, że ta modlitwa przemienia nasze serca. 
Że pokazuje, jak mało możemy i - siłą rzeczy wycina korzeń naszego grzechu - pychę.

Świadomość, że muszę oddać niektóre swoje pragnienia Bogu i zrezygnować z tego, co 
sobie zamarzyłem, zaplanowałem, może też boleć. Być może to uczucie, które przeżywa 
wiele osób, wywołuje w nas akt desperacji. "Jezu, ty się tym zajmij" - modlimy się, gdy 
mamy poczucie, że nic nam już nic nie pozostało. Modlimy się, gdy wiemy, że już wszystko 
jest tylko w rękach Boga.

Poczucie bycia pionkiem w wielkim świecie może boleć. Mało możemy, niewiele od nas 
zależy. Czasem tylko tyle, że oddamy wszystko Bogu. Lub nie.

I dlatego ta modlitwa jest "skuteczna". Przynosi jeden konkretny cud: pozwala odkryć wielu 
ten podstawowy fakt. Odkryć to, w czym tkwi nasza wolność i oddać Bogu to, co należy do 
Niego. Nie dlatego, że musimy. Nie dlatego, że Kościół tak nakazuje lub że jesteśmy 
katolikami. Robimy to, bo jesteśmy wolni i Go kochamy.

Modlitwa, która uwalnia
Modlitwa ojca Ruotolo to potraktowanie Pana Boga na serio. Nie modlenie się z automatu, 
ani też nie traktowanie Go jak maszyny do spełniania życzeń. "Jezu, Ty się tym zajmij" to 
modlitwa, która pokazuje, że Bóg tkwi w naszych pragnieniach i uczuciach. Że tylko 
dostrzeżenie Go tam i oddanie tego wszystkiego w Jego ręce, może przynieść pokój i 
świętość. Może dać nam tę relację, o którą chodzi też naszemu Stwórcy.

Modlitwa "Jezu, Ty się tym zajmij" pozwala doświadczyć tego, że Bóg w Trójcy jest 
szczerze zainteresowany naszym życiem. Nie porzuca nas i nie zostawia, choć to 
podpowiadają nam nasze uczucia i cierpienie.

Odkrycie, że stać nas na to, by powierzyć Mu to wszystko, przywraca nam poczucie 
wolności. Możemy powiedzieć przecież - "nie bądź wola Twoja, niech stanie się to, czego 
chcę ja". Ale dlatego, że jesteśmy wolni, mówimy inaczej. Otwieramy się na Jego miłość i 
przestajemy zajmować się tym, co myślą o nas inni ludzie. Nie martwimy się już o to, czy 
starczy do pierwszego. Nie troszczymy się o to, czy dotrzemy bezpiecznie na miejsce. 
Jezus się tym zajmuje. Na poważnie.

Troszczmy się o to, by oddawać mu swoje życie na serio i by nie bać się miłości do 
bliźniego. I do siebie samego.

Karol WilczyńskiŹródło: www.deon.pl
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„Wstańcie, chodźmy!” – XIX Dzień Papieski

Każdy z nas, podobnie jak uczniowie, ma 
swoją misję. Bardzo często rozmaite burze 
(ksiądz Dolindo często mówił o złych du-
chach przeszkadzających w dobrych dzieł-
ach chrześcijan) przeszkadzają nam w po-
dążaniu obranym kursem. Co robić w trud-
nych chwilach? Ksiądz Dolindo nie ma 
wątpliwości: ci, którzy myślą o robieniu do-
brego uczynku bez rozmaitych burz proble-
mów i ucisków; którzy myślą, że burza jest 

oznaką nieszczęścia, a nie znakiem obec-
ności Boga w naszym działaniu i wielkim 
przywilejem, oszukują samych siebie".

Innymi słowy, księdzu Dolindo nigdy nie 
chodziło o to, by przestać działać lub też 
gloryfikować cierpienie, ale o to, by spróbo-
wać patrzeć na swoje życie z perspektywy 
Boga.

Tekst pochodzi z książki o księdzu Dolindo 
Jesteś w dobrych rękach. Poznaj 

prawdziwą moc modlitwy "Jezu, Ty się tym 
zajmij" ks. Dolindo

Karol Wilczyński

  Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych 
obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy sięw modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. 
Jana Pawła II.

Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych 
nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, 
przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. 
Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą 
konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia 
Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia.

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.

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świecie. W organizację Dnia Papieskiego włączają się również rodacy mieszkający poza 
granicami Polski i wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno w wymiarze duchowym, jak i finansowym. Polacy 
mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Argentynie, Australii 
czy Francji spotykają się na Eucharystiach i wspólnej modlitwie, organizują konferencje, wystawy i koncerty, aby wspólnie pielęgnować 
pamięć o największym z Polaków.

Cztery wymiary Dnia Papieskiego
Wymiar intelektualny

 W całej Polsce organizowanych jest kilka-
dziesiąt seminariów naukowych i paneli dys-
kusyjnych, których tematem jest nauczanie 
św. Jana Pawła II. Mają one na celu przybli-
żyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego      
i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Wymiar duchowy
   Dzień Papieski jest przede wszystkim 
dniem duchowej łączności z obecnym 
Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. 
We wszystkich parafiach całej Polski w 
niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski 
odczytywany jest list pasterski Konferencji 
Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze 
Święte w intencji Papieża, podczas których 
głoszone są homilie i katechezy poświęcone 
nauczaniu św. Jana Pawła II. W wielu para-
fiach odbywają liczne nabożeństwa oraz 

nocne czuwania połączone z medytacją nad 
papieskimi tekstami.

Wymiar artystyczny
 W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Króle-
wskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej 
prestiżowych nagród w Kościele katolickim – 
nagrodę TOTUS. Dniu Papieskiemu towa-
rzyszy także kilkadziesiąt innych dużych 
wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu 
lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem 
jest Koncert Papieski, który w ubiegłych 
latach odbywał się najczęściej na Placu 
Zamkowym w Warszawie, natomiast obecnie 
rokrocznie miejsce ulega zmianom. Dzień 
Papieski wykracza też poza granice Polski. 
Do obchodów włączają się polskie parafie i 
Polonia zamieszkująca m.in. Australię, Stany 
Zjednoczone, Francję, Niemcy, Wielką 
Brytanię i Kazachstan.

Wymiar charytatywny
   Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego 
do solidarności z ubogimi jest organizowana 
tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy,          
w której corocznie udział bierze blisko 100 
tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harce-
rzy, młodzieży i dorosłych z różnych środo-
wisk, wchodzących w skład Ogólno-
polskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia 
Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki 
przeznaczone są na fundusz stypendialny 
Fundacji, która przyznaje stypendia uzdol-
nionym młodym ludziom pochodzącym        
z wiosek i małych miast. W ten sposób 
każdy może włączyć się w budowę „żywego 
pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani 
są stypendyści Fundacji.

Żródło:  www.dzielo.pl

     Nie chodzi o to tylko, aby wspominać tamten czas, kiedy ukazała się książka i końcówkę pontyfikatu Jana Pawła II, 
ale żeby wstać i zabrać się do przybliżania Papieża, jego osoby i dzieła. „Wstańcie, chodźmy!” ma przypominać innym 
40-lecie pielgrzymki papieża do Polski w 1979 roku .

miana jako decyzja ufnego powierzenia się 
kochającemu Ojcu, który opiekuje się świa-
tem i nami wraz z nim, nadaje sens ludz-
kiemu życiu i jest źródłem odwagi. Skłania 
także do wyruszenia na drogę formacji 
poprzez przekraczanie własnych ograniczeń 
i słabości. Jest siłą, która pozwala zmierzyć 
się z przeciwnościami, cierpieniem, chorobą 
oraz śmiercią. Na tej drodze towarzyszy 
nam Duch Święty udzielając obficie swych 
darów i charyzmatów. Przeżywana w otwar-
tości na działanie Bożego Ducha wiara 
prowadzi do budowania jedności z innymi 
ludźmi, gdyż do Boga nie idzie się samotnie 
lecz we wspólnocie. Jej wyznawanie nie jest 
tylko sprawą prywatną poszczególnych 
osób lecz ma jakże ważny wymiar spo-
łeczny.

http://www.episkopat.pl
http://www.dzielo.pl
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radości.

 Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to 
również tytuł przedostatniej książki Papieża 
Polaka. Tak scharakteryzował ją kard. Jo-
seph Ratzinger: Słowami «Wstańcie, chodź-
my!» obudził nas z wiary zmęczonej, snu 
uczniów, tych z wczoraj i tych współcze-
snych. «Wstańcie, chodźmy!» mówi dziś 
także nam (J. Ratzinger, Homilia z pogrzebu 
Jana Pawła II, Rzym, 8 kwietnia 2005 r.). 
Pomimo czternastu lat od śmierci Papieża 
Polaka Jego nauczanie, z uwagi na swój 
proroczy charakter, nie straciło niczego ze 
swojej aktualności.
  Widzimy, jak wielu ludzi zagubiło lub od-
rzuciło wiarę w Boga w imię źle rozu-
mianego postępu i poszukiwania innowacji 
często za wszelką cenę. Nie możemy tutaj 
nie wspomnieć również tych, dla których 
świat wirtualny stał się niemal całą „rzeczy-
wistością ich życia”. Wspaniałe urządzenia 
służące elektronicznej komunikacji, świade-

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.    

ctwa ludzkiego geniuszu, niewłaściwie uży-
wane potrafią  zaprowadzić człowieka na 
manowce. Mogą uzależnić i niemalże okraść          
z bezcennych relacji z drugim człowiekiem   
w realnym świecie. Z czasem jednak ci sami 
ludzie odkrywają, iż łatwiej znaleźć drogę na 
Księżyc niż drogę, na której człowiek odna-
lazłby samego siebie. (J. Ratzinger, Przy-
szłość Wiary. Refleksje teologiczne, Kraków 
2019 s. 106). To smutne doświadczenie 
uświadamia jednocześnie potrzebę poszu-
kiwania sensu życia, stawiania pytań o cel 
egzystencji.

   Dziś więc na nowo muszą wybrzmieć 
słowa Papieża Polaka: Musicie być mocni tą 
mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni 
mocą wiary! (…) Dziś tej mocy bardziej wam 
potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów 
(Jan Paweł II, Homilia, Kraków-Błonie,            
9 czerwca 1979 r.). A zatem tylko wiara, rozu    

Żródło:
www.episkopat.pl

 Oto trzy rzeczy, które w takiej sytuacji 
pokazuje nam modlitwa ks. Dolindo Ruotolo 
"Jezu, Ty się tym zajmij":

1. Nie ogarniam
   Trzeba się z tym pogodzić. Nie jesteśmy 
na świecie sami i nie mamy sami radzić 
sobie ze swoimi problemami. To jest 
pierwszy krok na drodze do modlitwy 
słowami: "Jezu, Ty się tym zajmij". Mam tyle 
problemów i nie ogarniam. Potrzebuję 
pomocy. Jestem ograniczony, nie daję rady.

2. Bóg działa w twoim życiu
 W moim też. I ogarnia. To jest drugi krok    

w modlitwie "Jezu, Ty się tym zajmij". Nic 
więcej nie potrzeba, wystarczy ta świa- 
domość. Boże, nie ogarniam, więc oddaję Ci 
swoje życie, bo Ty to ogarniasz. Tak, tymi 
słowami też się modlę, choć formuła księdza 
Dolindo brzmi lepiej. Jeszcze lepiej w ory-
ginale, czyli po włosku: Gesu, pensaci tu 
(czyt. "Dżezu, pensaczi tu").

3. "Samo się" nie zrobi.
   I tutaj pojawiają się rozmaite wątpliwości. 
No bo jak to? Mam się modlić i nic innego nie 
robić? "Samo" się zrobi? Nie zdarzyło ci się 
tak pomyśleć podczas modlitwy? Takie 
myślenie to pułapka. Wpadamy w nią, gdy 
zaczynamy myśleć, że modlitwa to "nicnie-
robienie" i że działanie Pana Boga to taki 
cud-automatik.

Skoro On działa, to "samo się 
robi", czary-mary. Otóż nie.  
   Módl się tak, jakby wszystko zależało od 
Ciebie. Ile wytrzymujemy na modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem, w pełnym 
skupieniu? Albo po ilu dniach nowenny 
zaczyna nam się ona nudzić? Po której 
dziesiątce przestajemy tak naprawdę 
rozważać tajemnice różańca i wpadamy        
w automatyczne "Zdrowaś Maryjo..."?

Modlitwa to często ciężka praca, walka      
o to, by być skupionym, by rzeczywiście
oddać ten czas Jemu, przestać myśleć           
o sprawach codzienności... Zacznij się
modlić słowami "Jezu, Ty się tym zajmij" tak,
żeby On się naprawdę tym zajął - z pełnym
oddaniem i skupieniem. To nie jest
"nicnierobienie".

W komentarzu do ósmego rozdziału 
Ewangelii św. Łukasza ksiądz Dolindo 
wspomina zalęknionych apostołów na łodzi 
w czasie sztormu. Pan Jezus śpi. Uczniowie 
budzą Go przerażeni, "Mistrzu, giniemy!". 
Jezus wstaje, uspokaja burzę i pyta: "Gdzie 
jest wasza wiara?". Ksiądz Dolindo pisze: 
"Dlaczego wpadli w panikę, skoro był z nimi 
Jezus? (...) Jak mogli obawiać się zatonięcia, 
wiedząc,  że    mieli   misję   do  spełnienia   i 
wiedząc, że ich Mistrz musi wykonać swoją 
pracę? Zamiast tego ich wiara zniknęła, 
jakby połknięta przez burzę".

Nie ogarniam swojego życia. Ale tak naprawdę nikt go nie ogarnia. Myślę, że przy 
obecnym tempie życia, liczbie obowiązków, relacji, konieczności nieustannego działania w 
mediach społecznościowych nikt nie jest w stanie ogarnąć, czyli zaplanować, przemyśleć i 
dokładnie określić, co się dzieje w 90-95 proc. jego życia.

Modlitwa na sytuacje bez wyjścia - cd.
   "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 jest bardzo proste, choć wymaga pełnej szczerości i otwarcia się. Czasem może jedynie 
boleć świadomość, że tak mało ode mnie zależy.

Skuteczna modlitwa?

"Tysiąc modlitw nie jest warte tyle, co ten jeden akt oddania się: zapamiętaj to dobrze. Nie 
ma bardziej skutecznej nowenny niż ta: «O Jezu, oddaję Ci się, Ty się tym zajmij!»" - mówił 
Jezus księdzu Dolindo.

"Skuteczna" modlitwa? O tym świadczą liczne świadectwa. Na czym jednak polega jej 
"skuteczność"? Myślę, że przede wszystkim z tego, że ta modlitwa przemienia nasze serca. 
Że pokazuje, jak mało możemy i - siłą rzeczy wycina korzeń naszego grzechu - pychę.

Świadomość, że muszę oddać niektóre swoje pragnienia Bogu i zrezygnować z tego, co 
sobie zamarzyłem, zaplanowałem, może też boleć. Być może to uczucie, które przeżywa 
wiele osób, wywołuje w nas akt desperacji. "Jezu, ty się tym zajmij" - modlimy się, gdy 
mamy poczucie, że nic nam już nic nie pozostało. Modlimy się, gdy wiemy, że już wszystko 
jest tylko w rękach Boga.

Poczucie bycia pionkiem w wielkim świecie może boleć. Mało możemy, niewiele od nas 
zależy. Czasem tylko tyle, że oddamy wszystko Bogu. Lub nie.

I dlatego ta modlitwa jest "skuteczna". Przynosi jeden konkretny cud: pozwala odkryć wielu 
ten podstawowy fakt. Odkryć to, w czym tkwi nasza wolność i oddać Bogu to, co należy do 
Niego. Nie dlatego, że musimy. Nie dlatego, że Kościół tak nakazuje lub że jesteśmy 
katolikami. Robimy to, bo jesteśmy wolni i Go kochamy.

Modlitwa, która uwalnia
Modlitwa ojca Ruotolo to potraktowanie Pana Boga na serio. Nie modlenie się z automatu, 
ani też nie traktowanie Go jak maszyny do spełniania życzeń. "Jezu, Ty się tym zajmij" to 
modlitwa, która pokazuje, że Bóg tkwi w naszych pragnieniach i uczuciach. Że tylko 
dostrzeżenie Go tam i oddanie tego wszystkiego w Jego ręce, może przynieść pokój i 
świętość. Może dać nam tę relację, o którą chodzi też naszemu Stwórcy.

Modlitwa "Jezu, Ty się tym zajmij" pozwala doświadczyć tego, że Bóg w Trójcy jest 
szczerze zainteresowany naszym życiem. Nie porzuca nas i nie zostawia, choć to 
podpowiadają nam nasze uczucia i cierpienie.

Odkrycie, że stać nas na to, by powierzyć Mu to wszystko, przywraca nam poczucie 
wolności. Możemy powiedzieć przecież - "nie bądź wola Twoja, niech stanie się to, czego 
chcę ja". Ale dlatego, że jesteśmy wolni, mówimy inaczej. Otwieramy się na Jego miłość i 
przestajemy zajmować się tym, co myślą o nas inni ludzie. Nie martwimy się już o to, czy 
starczy do pierwszego. Nie troszczymy się o to, czy dotrzemy bezpiecznie na miejsce. 
Jezus się tym zajmuje. Na poważnie.

Troszczmy się o to, by oddawać mu swoje życie na serio i by nie bać się miłości do 
bliźniego. I do siebie samego.

Karol WilczyńskiŹródło:  www.deon.pl
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  Każdy z nas, podobnie jak uczniowie, ma 
swoją misję. Bardzo często rozmaite burze 
(ksiądz Dolindo często mówił o złych du-
chach przeszkadzających w dobrych dzieł-
ach chrześcijan) przeszkadzają nam w po-
dążaniu obranym kursem. Co robić w trud-
nych chwilach? Ksiądz Dolindo nie ma 
wątpliwości: ci, którzy myślą o robieniu do-
brego uczynku bez rozmaitych burz proble-
mów i ucisków; którzy  myślą,  że  burza  jest 

oznaką nieszczęścia, a nie znakiem obec-
ności Boga w naszym działaniu i wielkim 
przywilejem, oszukują samych siebie".

  Innymi słowy, księdzu Dolindo nigdy nie 
chodziło o to, by przestać działać lub też 
gloryfikować cierpienie, ale o to, by spróbo-
wać patrzeć na swoje życie z perspektywy 
Boga.

Tekst pochodzi z książki o księdzu Dolindo 
Jesteś w dobrych rękach. Poznaj 

prawdziwą moc modlitwy "Jezu, Ty się tym 
zajmij"  ks. Dolindo

Karol Wilczyński

  Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych 
obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy sięw modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. 
Jana Pawła II.

Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych 
nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, 
przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. 
Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą 
konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia 
Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia.

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.

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świecie. W organizację Dnia Papieskiego włączają się również rodacy mieszkający poza 
granicami Polski i wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno w wymiarze duchowym, jak i finansowym. Polacy 
mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Argentynie, Australii 
czy Francji spotykają się na Eucharystiach i wspólnej modlitwie, organizują konferencje, wystawy i koncerty, aby wspólnie pielęgnować 
pamięć o największym z Polaków.

Cztery wymiary Dnia Papieskiego
Wymiar intelektualny

 W całej Polsce organizowanych jest kilka-
dziesiąt seminariów naukowych i paneli dys-
kusyjnych, których tematem jest nauczanie 
św. Jana Pawła II. Mają one na celu przybli-
żyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego     
i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Wymiar duchowy
   Dzień Papieski jest przede wszystkim 
dniem duchowej łączności z obecnym 
Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. 
We wszystkich parafiach całej Polski w 
niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski 
odczytywany jest list pasterski Konferencji 
Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze 
Święte w intencji Papieża, podczas których 
głoszone są homilie i katechezy poświęcone 
nauczaniu św. Jana Pawła II. W wielu para-
fiach odbywają liczne nabożeństwa oraz 

nocne czuwania połączone z medytacją nad 
papieskimi tekstami.

Wymiar artystyczny
 W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Króle-
wskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej 
prestiżowych nagród w Kościele katolickim – 
nagrodę TOTUS. Dniu Papieskiemu towa-
rzyszy także kilkadziesiąt innych dużych 
wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu 
lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem 
jest Koncert Papieski, który w ubiegłych 
latach odbywał się najczęściej na Placu 
Zamkowym w Warszawie, natomiast obecnie 
rokrocznie miejsce ulega zmianom. Dzień 
Papieski wykracza też poza granice Polski. 
Do obchodów włączają się polskie parafie i 
Polonia zamieszkująca m.in. Australię, Stany 
Zjednoczone, Francję, Niemcy, Wielką 
Brytanię i Kazachstan.

Wymiar charytatywny
   Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego 
do solidarności z ubogimi jest organizowana 
tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy,          
w której corocznie udział bierze blisko 100 
tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harce-
rzy, młodzieży i dorosłych z różnych środo-
wisk, wchodzących w skład Ogólno-
polskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia 
Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki 
przeznaczone są na fundusz stypendialny 
Fundacji, która przyznaje stypendia uzdol-
nionym młodym ludziom pochodzącym        
z wiosek i małych miast. W ten sposób 
każdy może włączyć się w budowę „żywego 
pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani 
są stypendyści Fundacji.

Żródło:  www.dzielo.pl

     Nie chodzi o to tylko, aby wspominać tamten czas, kiedy ukazała się książka i końcówkę pontyfikatu Jana Pawła II, 
ale żeby wstać i zabrać się do przybliżania Papieża, jego osoby i dzieła. „Wstańcie, chodźmy!” ma przypominać innym 
40-lecie pielgrzymki papieża do Polski w 1979 roku .

miana jako decyzja ufnego powierzenia się 
kochającemu Ojcu, który opiekuje się świa-
tem i nami wraz z nim, nadaje sens ludz-
kiemu życiu i jest źródłem odwagi. Skłania 
także do wyruszenia na drogę formacji 
poprzez przekraczanie własnych ograniczeń 
i słabości. Jest siłą, która pozwala zmierzyć 
się z przeciwnościami, cierpieniem, chorobą 
oraz śmiercią. Na tej drodze towarzyszy 
nam Duch Święty udzielając obficie swych 
darów i charyzmatów. Przeżywana w otwar-
tości na działanie Bożego Ducha wiara 
prowadzi do budowania jedności z innymi 
ludźmi, gdyż do Boga nie idzie się samotnie 
lecz we wspólnocie. Jej wyznawanie nie jest 
tylko sprawą prywatną poszczególnych 
osób lecz ma jakże ważny wymiar spo-
łeczny.

http://www.deon.pl


            

Nabożeństwo fatimskie zostanie odprawio-
ne o godz.17.00, a po Różańcu modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski pod 
hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Przed 
kościołem członkowie Akcji Katolickiej 
zbierają ofiary na rzecz Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną 
młodzież z małych miasteczek i wsi. 
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje 
się upamiętnieniem pontyfikatu św. Jan 
Pawła II, przez promowanie nauczania 
Papieża i wspieranie określonych przed-
sięwzięć społecznych, głównie w dzie-
dzinie edukacji i kultury.

Drugie spotkanie w ramach Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu 
Świętym odbędzie się we wtorek, 15 
października br., o godz. 19.00. Osoby 
chętnie mogą jeszcze dołączyć do reko-
lekcji. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy studentów i młodzież 
pracującą 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. 

Siostry Pasjonistki serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wspomogli misje: ofiarując fanty, składając
ofiary pieniężne czy biorąc udział w loterii 
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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 553

L I T U R G I A S Ł O W A

od 08.09.2019 do 13.10.2019

Módlmy się
za naszą ojczyznę,

aby wszyscy jej mieszkańcy
budowali dobro

dla przyszłych pokoleń.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Krl 5, 14-17

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej: Wódz 
syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył 
się siedem razy w Jordanie, według słowa męża 
Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało 
małego chłopca 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 od 
twego 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 niech 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».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 
Albo: Alleluja

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił swą 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

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najmilszy: Pamiętaj na 
Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według 
Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej 
znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale 
słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę 
wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 
dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz 
z wieczną chwałą.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim 
współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. 
Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królo-
wać będziemy. Jeśli się będziemy Go zapie-
rali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odma-
wiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie 
może się zaprzeć siebie samego.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 P 1, 25

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

EWANGELIA 
Łk 17, 11-19

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeru-
zalem, 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».

Oto Słowo Pańskie
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Oto Słowo Pańskie
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misyjnej. Siostry zebrały 3 021 PLN, 
którezostały przeznaczone dla dzieci do 
Kamerunu, gdzie siostry prowadzą szkołę i 
przedszkole. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego 
zostanie odprawiona w czwartek, 17 
października o godz. 18.00. Na Mszę św. 
zapraszamy członków Bractwa, wszystkie 
osoby włączające się w adorację jak 
również osoby pragnące wstąpić do 
Bractwa.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

K O M E N T A R Z
Naaman, wódz wojska króla Aramu przyby-

wa do Izraela z prośbą o uwolnienie go od 
trądu. Gdy prorok Elizeusz każe mu obmyć się 
siedem razy w rzece Jordan, a będzie czysty, 
Naaman reaguje gniewem, bo spodziewał się 
czegoś innego. Dopiero po namowie swoich 
sług zmienia zdanie. I właśnie od tego mo-
mentu słuchamy dzisiaj historii oczyszczenia 
Naamana. 

Wódz prosi o uzdrowienie, ale maswój 
pomysł, w jaki sposób ma się ono dokonać. 
Jednak gdy daje się przekonać sługom, by 
posłuchać Elizeusza i zostaje oczyszczony 
potrafi hojnie podziękować.

"Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami" woła 
dziesięciu trędowatych. Wszyscy zostają 
uzdrowieni, ale tylko jeden wraca, by 
podziękować.

Sam Jezus w modlitwie Pańskiej zachęca 
nas, by prosić Boga Ojca. Pytajmy siebie: czy 
jesteśmy gotowi, że Bóg inaczej odpowie na 
nasze prośby, czy dziękujemy, gdy otrzyma-
my, czy ostatecznie prosząc nie skupiamy się 
za bardzo na sobie zapominając o Bogu?  

Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

we wtorek, 15 października, wspo-
mnienie św. Teresy z Avilla, dziewicy i 
Doktora Kościoła,
w środę,16 października, wspomnienie 
św. Jadwigi Śląskiej,
w czwartek, 17 października, wspomnie-
nie św. Ignacego Antiocheńskiego, 
biskupa i męczennika, 
w piątek, 18 października, święto św. 
Łukasza, Ewangelisty,
w sobotę, 19 października wspomnienie 
bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i mę-
czennika,

−−

−−

−−

−−

−−

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-     
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności     
w życiu osobistym i zawodowym. 
Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona 
będzie na potrzeby misji.

17 października  2019 r. 
(czwartek)

 Msza święta o godz.18.00 
w intencji Bractwa 

Adoracyjnego i o nowe 
powołania do Bractwa 

Zapraszamy również sympatyków 
Bractwa oraz osoby Adorujące Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie w Ka-
plicy św. Anny, jak również osoby 
pragnące wstąpić do Bractwa.

Nabożeństwo Fatimskie 
13 września 2019 r. 

godz. 17.00
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