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Czytania: Ha 1-2; Ps 95; 2Tm 1,6-14; Łk 17,5-10

Liturgia dzisiejsza jest ześrodkowana na temacie wiary. Prorok
Habakuk (1, 2-3; 2, 2-4) żali się wobec Boga na opłakane warunki swo-
jego narodu. Wewnątrz nieprawość, Izrael bowiem jest niewierny swoje-
mu Bogu, a na zewnątrz przemoc i gwałt, bo kraj niszczą wrogowie. Stali
się oni narzędziami sprawiedliwości Bożej, aby pokarać Żydów, chociaż
byli nie mniejszymi niż oni grzesznikami. Jest to zgorszenie płynące ze
zwycięstwa zła, które zdaje się niszczyć wszelkie dobro i pociągać do
upadku nawet dobrych. Bóg na koniec odpowiada swojemu prorokowi
przez widzenie, które ten ma jasno opisać dla nauki tych wszystkich, któ-
rzy dopiero przyjdą; Bóg zachęca do wytrwałości, ponieważ sprawiedli-
wości stanie się zadość, lecz w swoim czasie: „Jeśli się opóźnia, ty jej
oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie”, bo „oto zginie ten,
co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierno-
ści”. Nauka dotyczy tak Izraelity, jak i chrześcijanina — wszystkich wie-
rzących. Ważna w każdej okoliczności życia poszczególnych ludzi, naro-
dów, Kościoła. Nawet kiedy wszystko tak się rozwija, jak gdyby Bóg tego
nie widział lub nie istniał, trzeba być mocnym w wierze. Bóg może opóź-
niać  swoją  pomoc,  lecz  jest  pewne,  że  wesprze  tych,  którzy  wierzą
w Niego i do Niego się uciekają. „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współ-
działa we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28).  

Drugie czytanie (2 Tm 1, 6-8. 13-14) rozwija inny aspekt wiary:
odważne świadectwo dawane Chrystusowi i Ewangelii. Św. Paweł pisze
do Tymoteusza: „Nie wstydź się świadectwa Pana naszego ani  mnie,
Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych
dla Ewangelii  według mocy Boga”. Niezłomny Apostoł, który dla wiary
podejmował  walki  i ryzyka niezliczone,  a uważał  za wielką chlubę,  że
jest  więziony  dla  Chrystusa,  słusznie  mógł  zachęcać  swojego ucznia
i współpracownika, aby się nie lękał z powodu trudności, lecz cierpiał ra-
zem z nim dla Ewangelii. Chrześcijanin, który nie jest gotowy cierpieć dla

Intencje mszalne: 07.10 - 13.10

Poniedziałek, 07 październik 2019  - Msza święta o Duchu Świętym
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (7 Msza święta gregoriańska)
1800   śp.  Franciszek Grabowski i  zmarli  z  rodziny
1800 śp.Kazimiera Kachel, Leokadia, śp. Florian Opaczewscy, śp. Marianna,
Franciszek Błaszkowscy, śp. Henryka(k) Błaszkowska
Wtorek,     08 październik   2019   
700  śp.  Henryka (k) Wegner
1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (8 Msza święta gregoriańska)
Środa, 09 październik 2019 
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (9 Msza święta gregoriańska)
1800 Dziękcz. za  37 lat małżeństwa Jadwigi i Mikołaja
1800  O  Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, żywą wiarę w dniu 
26 urodzin dla ks. Maksymiliana Ślizień
Czwartek  ,   10 październik 2019   
700 śp. Zbigniew Słoński (popogrzebowa) 
1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (10 Msza święta gregoriańska)
Piątek,   11 październik 2019  - bł. Jana XXIII – papieża dobroci  
700 śp. Dariusz Błażejewski (popogrzebowa)
1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (11 Msza święta gregoriańska)
Sobota,     12   październik 2019  
700 śp. Jerzy Wiesław Osowski

1100  za chorych

1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (12 Msza święta gregoriańska)
Niedziela,     13 październik 2019   
800 śp. Antoni Tomczyk (23 rocz.)
800 śp. Ludwik Siwek ( 33 rocz.)
930 O Boże błogosławieństwo dla Marii i Edmunda z okazji 56 r. ślubu, oraz
o  potrzebne łaski dla całej rodziny
1100  Dziękczynna w 1 rocz. urodzin Jasia Szelugi z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki  Bożej 
1230 śp Michał Jan Dudek (niemowlę) i o siłę dla rodziców
1230 śp. Nina Studzinska (11 r.ś.)
1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (13 Msza święta gregoriańska)

„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5)
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swojej wiary, nie będzie mógł oprzeć się napaści nieprzyjaciół. To ludzka
rzecz, że w pewnych okolicznościach rodzi się bojaźń lub strach, lecz
zostaną one zwyciężone „według mocy Boga” i „z pomocą Ducha Świę-
tego, który w nas mieszka”. Duch istotnie został dany wiernym, aby pod-
trzymywać ich słabość (Rz 8, 26) i uczynić ich zdolnymi wyznawać imię
Pana (1 Kor 12, 3).  

Rozważania te samorzutnie rodzą modlitwę, jaką zawiera dzisiej-
sza ewangelia: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5-10). By wierzyć
bez wahania i pozostać wiernym Bogu i w przeciwnościach, i w czasie
walk toczonych przeciw wierze, trzeba wiary wytrwałej, mocnej, jakiej tyl-
ko Bóg może udzielić. Apostołom, którzy kiedyś prosili o nią, Jezus mó-
wił:  „Gdybyście  mieli  wiarę  jak  ziarno  gorczycy,  powiedzielibyście  tej
morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam
posłuszna. Oto obrazowy język oddający wszechmoc wiary. Jezus nie
żąda wiele, żąda ziarnka wiary równego najmniejszemu ziarnku gorczy-
cy, które nie większe jest niż główka od szpilki. Jeśli jednak wiara jest
prawdziwa, żywa, płynie z przekonania, będzie zdolna do rzeczy bardzo
wielkich, niepojętych z ludzkiego punktu widzenia. Jezus pragnie wycho-
wać swoich uczniów do wiary bez niepewności lub wahań, do wiary, któ-
ra opierając się na mocy Boga,  we wszystko wierzy,  wszystkiego się
spodziewa, odważa się na wszystko i trwa niezłomna nawet w okoliczno-
ściach przykrych i ciemnych. 
 

Por. O.  Gabriel  od  św. Marii  Magdaleny

Nieraz  jak  prorok  Habakuk  wołamy  do  Boga:  Oto  ucisk  i  przemoc...
Krzywda mi się dzieje, a Ty nie odpowiadasz. Pan zachęca proroka, ale też
każdego z nas, by w obliczu cierpienia wytrwać w wierze, złożyć w Nim
całą nadzieję.  Dla tego,  kto wierzy,  naprawdę nie ma nic niemożliwego:
Gdybyście  mieli  wiarę  jak  ziarnko  gorczycy,  powiedzielibyście  tej  górze:
przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wiara przeprowadza nas
przez sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy i przeciw którym się bun-
tujemy. Kiedy przechodzimy je z Bogiem, w zawierzeniu Jemu, nie tylko nas
nie  zabijają,  ale  ostatecznie  prowadzą  nas  do  pełni  życia,  która  jest  w
Chrystusie zmartwychwstałym.  

           Oremus 

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Trwa październik, który został ogłoszony przez Ojca Świętego

Nadzwyczajnym  Miesiącem  Misyjnym.  Nabożeństwo
różańcowe  w  naszym  kościele  codziennie  o  godz.  17.30.
Różaniec  dla  dzieci:  w  poniedziałek  i  środę  o  godz.  17.00.
Zachęcamy też  do  odmawiania  różańca  w naszych  domach,
rodzinach.

2. Jutro wspomnienie Matki  Bożej  Różańcowej,  a  w piątek bł.
Jana XXIII – papieża dobroci. 

3. W  poniedziałek  zapraszamy  na  Eucharystię  z  formularza  o
Duchu Świętym oraz na nabożeństwo w intencji odnowy życia
duchowego naszej parafii.

4. Ofiary  składane  dziś  do  puszki  przy  drzwiach  kościoła
przeznaczone są na duszpasterstwo charytatywne Caritas.  Za
tydzień zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Bóg zapłać za życzliwość i hojność!

5. Młodzież  Oazowa  zaprasza  ludzi  młodych  na  spotkania  w
kawiarence, na rozmowy o wierze i zachęca do wstąpienia w
kręgi Oazowe. Spotkania w każdą środę o godzinie 18:00.

6. Od  października  rozpoczęły  się  spotkania  formacyjne  dla
młodzieży  przygotowującej  się  do  przyjęcia  Sakramentu
Bierzmowania. Spotkania w piątki o godzinie 17:00.

7. W przyszłą niedzielę swoje spotkanie formacyjne mają dzieci 
przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich 
rodzice (po Mszy św. o godzinie 11:00).

8. Za tydzień taca inwestycyjna na rzecz naszego kościoła.
9. Dziś  w  Gościu  Niedzielnym  ciekawe  artykuły  np.  o  mocy

różańca,  o  naszym  znakomitym  kierowcy  Formuły  1  –
Robercie Kubicy, a także o zaletach czytania dzieciom przez
rodziców oraz o ekumenicznej wspólnocie z Taize we Francji.
Zachęcamy do lektury! 

10. Zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej.
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