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 LITURGIA SŁOWA   
2 Krl 5, 14-17; Ps 98; 2 Tm 2, 8-13; Łk 17, 11-19 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze 
Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, 
Mistrzu, ulituj się nad nami". Na ich widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie 
się kapłanom". A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, 
że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na 
twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 

"Czy nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? Żaden się nie 
znalazł, który by wrócił  
i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec". Do niego 
zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła".  

– Oto słowo Pańskie. 
 

„Wstańcie, chodźmy!”  

Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski 
Święty Jan Paweł II cieszył się 

zawsze kiedy w jego otoczeniu, z 
jego inspiracji powstawały kon-
kretne dzieła będące wyrazem 
miłości bliźniego – powiedział 
kard. Kazimierz Nycz, przewod-
niczący Rady Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, podczas 
konferencji prasowej przed XIX 
Dniem Papieskim. Odbędzie się 
on dziś, w niedzielę, 13 paździer-
nika, pod hasłem „Wstańcie, 
chodźmy!”. Słowa te stanowią 
nawiązanie do tytułu książki św. 
Jana Pawła II z 2004 r. 

Kard. Kazimierz Nycz podkreślił, 
że Fundacja „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia” jest instytucją spraw-
dzoną i pewną, która robi wiele 
dobrego. – Kiedy tworzyliśmy tę 
Fundację myśleliśmy o czasach, 
kiedy Jana Pawła II już z nami nie 
będzie. Papież wokół swojej osoby 
i swojego dzieła sam potrafił wiele 
uczynić, żeby Ewangelia była zna-
na na całym świecie. Wiedzieliśmy 
jednak, że problem pojawi się gdy 
papieża zabraknie – stwierdził me-
tropolita, podkreślając, że idea te-
go pomysłu była słuszna. 

Zaznaczył, że Fundacja jest kon-
kretnym wyrazem miłości, którą 
żył i wyznawał Karol Wojtyła. – 
Jan Paweł II cieszył się zawsze kie-
dy w jego otoczeniu, z jego inspi-
racji powstawały konkretne dzieła 
będące wyrazem miłości bliźniego 
– powiedział. 

A mówiąc o zbliżającym się 
“Dniu Papieskim” podkreślił, że 

Syryjczyk Naaman i dziesię-
ciu trędowatych na pograni-
czu Samarii i Galilei, wszyscy 
oni zostali uwolnieni od swo-
jej choroby, która czyniła ich 
nieczystymi w oczach ludzi. 
Trąd, którym byli zarażeni, 
dotknął nie tylko ich ciał, lecz 
także dusz. Człowiek jest ca-
łością, dlatego współcierpi w 
nim wszystko. Trąd duszy to 
grzech niewiary w to, że Bóg 
kocha, że może oczyścić. To 
przekonanie, że moje grzechy 
nie zostaną zapomniane. To 
danie wiary podszeptom złe-
go, który zapewnia: Niechyb-
nie umrzesz z powodu swej 
nieczystości. Jezus mówi co 
innego: "Twoja wiara cię ocali-
ła". Uwierz, zaufaj, powierz 
się, aby wzrosło w tobie prze-
konanie, że jestem Bogiem, 
który nie zachowuje pamięci o 
grzechach i dochowuje wier-
ności.                                    

Małgorzata Konarska,  
Oremus 
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1227 Według św. Pawła Aposto-
ła człowiek wierzący ma przez 
chrzest udział w śmierci Chry-
stusa, zostaje z Nim pogrzeba-
ny i powstaje z martwych:  
My wszyscy, którzyśmy otrzy-
mali chrzest zanurzający w 
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy 
zanurzeni w Jego śmierć. Zatem 
przez chrzest zanurzający nas w 
śmierć, zostaliśmy razem z Nim 
pogrzebani po to, abyśmy i my 
wkroczyli w nowe życie (Rz 6, 
3-4). Ochrzczeni "przyoblekli się 
w Chrystusa" (Ga 3, 27). Dzięki 
Duchowi Świętemu chrzest jest 
obmyciem, które oczyszcza, 
uświęca i usprawiedliwia. 
1228 Chrzest jest więc obmy-
ciem wodą, poprzez które "nie-
zniszczalne nasienie" słowa Bo-
żego przynosi życiodajny sku-
tek. Św. Augustyn powie o 
chrzcie: "Słowo łączy się z ele-
mentem materialnym i to staje 
się sakramentem". 
1229 Gdy ktoś chciał stać się 
chrześcijaninem, musiał - od 
czasów apostolskich - przejść 
pewną drogę i wtajemniczenie 
złożone z wielu etapów. Można 
tę drogę przejść szybciej lub 
wolniej. Zawsze powinna ona 
zawierać kilka istotnych ele-
mentów: głoszenie słowa, przy-
jęcie Ewangelii, które pociąga 
za sobą nawrócenie, wyznanie 
wiary, chrzest, wylanie Ducha 
Świętego, dostęp do Komunii 
eucharystycznej.  

jego wyjątkowość polega na tym, 
że będzie obchodzony w roku, w 
którym Kościół powszechny i Ko-
ściół w Polsce zbliża się do 100. 
rocznicy urodzin Jana Pawła II. 
Tegoroczne obchody wpisują się 
również w 40. rocznicę I piel-
grzymki papieża-Polaka do Ojczy-
zny. 

– Dlatego postarajmy się, aby 
Dzień Papieski przeżywany był z 
pełnym zaangażowaniem na po-
ziomie parafii, z pełnym zaanga-
żowaniem miast i wiosek, z peł-
nym zaangażowaniem w diece-
zjach i w samej Warszawie. – 
Ufajmy, że będzie to związane z 
jeszcze jednym ważnym wydarze-
niem, będącym skrzyżowaniem się 
dróg wielkich pasterzy Kościoła – 
dniem beatyfikacji dla kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Przeżywa-

jąc Dzień Papieski szukajmy punk-
tów stycznych jakie łączyły te 
dwie ważne postaci – dodał kard. 
Nycz. 

 
12 października, czyli w sobotę 

poprzedzającą święto, podczas 
uroczystej gali na Zamku Królew-
skim w Warszawie, wręczone zo-
stały nagrody TOTUS. Gala 
transmitowana była przez TVP 2 o 
godz. 16:00. 

W niedzielę, 13 października, o 
godz. 9.00, w Bazylice św. Krzyża 
w Warszawie odbędzie się Msza 
św. celebrowana przez bp. Romu-
alda Kamińskiego. Transmisję z 
tego wydarzenia przeprowadzi 
Program I Polskiego Radia. O 

godz. 10.00 w TVP Polonia 
transmitowana będzie Msza św. z 
Sanktuarium św. Jana Pawła II w 
Krakowie, celebrowana przez 
kard. Stanisława Dziwisza. O 
godz. 12.00 w warszawskiej Świą-
tyni Opatrzności Bożej Mszę św. 
w intencji darczyńców Fundacji 
celebrował będzie kard. Kazimierz 
Nycz. 

Niedzielne obchody Dnia Papie-
skiego zakończy koncert galowy w 
Świątyni Opatrzności Bożej o 
godz. 17:30, transmitowany przez 
TVP 1, w którym wezmą udział ar-
tyści m.in. Halina Mlynkova, 
Krzysztof Iwaneczko, Dariusz Ma-
lejonek oraz zespół niemaGotu. 

Obchodom Dnia Papieskiego co 
roku towarzyszą odbywające się w 
wielu miastach konkursy, wysta-
wy, sztuki teatralne, wieczory poe-

tyckie, imprezy sportowe, kultu-
ralne i artystyczne. 12 październi-
ka o godz. 9:00 w Poznaniu roze-
grany zostanie Towarzyski Turniej 
Piłki Nożnej „Dzieło Cup” 2019. 
Tego samego dnia o godz. 17:00 
na krakowskim rynku stypendyści 
wraz z innymi osobami zatańczą 
belgijkę. W Trójmieście, Krako-
wie, Częstochowie i Warszawie 
organizowane będą biegi papie-
skie. Dodatkowo w Krakowie i 
Katowicach odbędą się koncerty z 
okazji Dnia Papieskiego. 

Zwieńczeniem obchodów XIX 
Dnia Papieskiego będzie konferen-
cja naukowa „Nadzieja chrześcijań-
ska dzisiaj. Źródła i konsekwen-
cje”, która odbędzie się we wtorek 

15 października o godz. 10:00 na 
Zamku Królewskim w Warszawie. 

Idea Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia narodziła się po piel-
grzymce Ojca Świętego Jana Paw-
ła II do Polski w 1999 r. Fundacja 
została powołana do życia w 2000 
r. jako organizacja, której działal-



ność ma upamiętniać Pontyfikat 
Jana Pawła II przez promowanie 
nauczania Papieża i wspieranie 
określonych przedsięwzięć spo-
łecznych i kulturalnych. 

Do głównych celów Fundacji na-
leży zaangażowanie pomocowe w 
rozwój kultury i nauki chrześcijań-
skiej oraz chrześcijańskich me-
diów w Polsce, podnoszenie szans 

edukacyjnych młodzieży z małych 
miast i wsi oraz upowszechnianie 
nauczania papieża Jana Pawła II. 

 

WAŻNE SPRAWY 
1. Apel Księdza Proboszcza: 

Bardzo potrzebujemy ministrantów, dorosłych, młodzieńców i chłopców. Dorosłych, szczególnie byłych 
ministrantów zapraszamy do asysty liturgicznej, zwłaszcza na msze św. o godz. 10:00. Zapraszamy również 
tych, którzy ministrantami nie byli, ale chcą tę posługę podjąć. Jest to ważne przede wszystkim ze względu 
na piękno liturgii, żeby towarzyszyła celebransowi liczna asysta. Prosimy tez młodzieńców i chłopców, tych 
którzy ministrantami byli, a dziś przestali być, jak również nowych kandydatów, by podjęli te posługę. Liczę 
na dobrą odpowiedz ze strony wszystkich. 
2. Szczególny apel kieruje do lektorów, których w parafii jest dość duża grupa, ale wielu z nich zapomniało o 
posłudze, jaką powierzył im Kościół. Potrzebujemy te nowych lektorów. Zapraszamy panów i panie, którzy 
zechcą czytać pismo święte na mszy św., jak również śpiewać psalmy. Wiadomość szczególnie ważna dla 
wszystkich lektorów. W tym roku mija 50 lat od pierwszego kursu lektorskiego. Archidiecezja będzie obcho-
dziła uroczysty jubileusz w Świątyni Opatrzności na Wilanowie. 
3. 19 października (sobota) o godz. 10:00 zaproszeni są lektorzy wszystkich pokoleń, od początku, aż do dziś 
wraz ze swoimi rodzinami. 
4. Zapraszamy też dziewczęta do grona bielanek, zebrania w każdy piątek o godz. 17:00. 
5. Wiele osób pyta kiedy będzie koronacja Matki Bożej. Przybliżony termin – około Zwiastowania Pańskiego, 
25 marca 2020 r. 
6. 20 października rozpoczynają się Katechezy Neokatechumenalne. Będą one miały miejsce przez następne 
tygodnie w poniedziałki i czwartki o 19:30. Niech będą dla nas zachęta słowa papieża Benedykta XVI: "Dzi-
siaj nie można być Chrześcijanami w pojedynkę, być Chrześcijaninem oznacza stać się członkiem wspólnoty, 
która jest w drodze. Dlatego Kościół musi troszczyć się o tworzenie takich wspólnot. Samo środowisko spo-
łeczne dzisiaj już nie wystarcza, nie istnieje już obecnie coś takie, jak powszechna atmosfera chrześcijańska. 
Dlatego Chrześcijanie muszą się wzajemnie wspierać. Niezbędne jest odzyskanie Katechumenatu, który 
umożliwi wiernym praktykowanie i odkrywanie rzeczywistości chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo we wspól-
notach jest obecne, jak wydarzenie nowości, jest przezywane przez ludzi, którzy często przychodzą z bardzo 
daleka, jako życiowa szansa, która pozwala żyć także w tym wieku (J.Ratzinger, "Sól Ziemi") 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Dzisiaj obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem: Wstańcie, chodźmy. Ofiary można złożyć do puszek 
na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
2. W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe – codziennie o godz. 17.50. W każdy poniedziałek 
modlimy się w intencjach wynagradzających za wszelkie zniewagi przeciwko wierze i Kościołowi po mszy św. 
o godz. 9:00. W każdą środę modlimy się na różańcu w intencjach złożonych przed obrazem Matki Bożej. Za-
chęcamy także do osobistej modlitwy różańcowej. 
3. Zbliża się listopad, szczególny czas modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Zapraszamy do składania 
wypominek w kancelarii lub zakrystii. Za zmarłych modlimy się w listopadzie przed każdą wieczorną Mszą 
świętą oraz przez cały rok odprawiamy Mszę św., w poniedziałki o godz. 18.30. 
4. 21 października rozpoczynamy kolejne Katechezy dla Dorosłych i Młodzieży. To są katechezy zarówno 
dla wierzących jak i szczególnie dla tych, którzy poszukują. Dlatego prosimy abyście zaprosili swoich bliskich, 
którzy do kościoła nie przychodzą. Katechezy będą się odbywać w każdy poniedziałek i czwartek o 19:30  
w kościele. 
 Wspomnienia liturgiczne: we wtorek – wsp. św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła; w środę  
–wsp. św. Jadwigi Śląskiej; w czwartek – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bp. i męczennika; w piątek  
– święto św. Łukasza, Ewangelisty; w sobotę – wsp. bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika.  
 Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!  
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Różaniec Rodziców 
Różaniec Rodziców w intencji dzieci to najpiękniejszy prezent jaki możemy dać naszym pociechom. Dzisiaj 

jest mnóstwo zagrożeń, które otaczają nasze dzieci. Dlatego modlitwą prosimy Boga o wsparcie w ich wy-
chowaniu. W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca - która 
zajmuje nam 3-5 minut. W Róży jest 20 rodziców, tyle ile jest tajemnic różańca - w ten sposób za dzieci każ-
dego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec - cztery części. 

Raz w miesiącu spotykamy się na mszy św. która jest odprawiana w intencji naszych rodzin a po niej mamy 
krótką katechezę formacyjną. Wiosną organizujemy spływy kajakowe żeby poznać się nawzajem i dzieci, za 
które codziennie się modlimy. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych aby dołączyli do naszej wspólnoty 
Rodziców modlących się za dzieci.    

Telefon kontaktowy: 508-455-726 Barbara Donat- Kopiczyńska 
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