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 LITURGIA SŁOWA   
Wj 17, 8-13; Ps 121; 2 Tm 3, 14–4, 2; Łk 18, 1-8 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powin-
ni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się 
nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga 
się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się 
ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie za-
dręczała mnie”. I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia 

mówi. A Bóg, czyż nie weź-
mie w obronę swoich wybra-
nych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Po-
wiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znaj-
dzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?".  

– Oto słowo Pańskie. 

 

Habemus Papam! 
W nocy z 28 na 29 września 1978 

roku po zaledwie 33 dniach ponty-
fikatu zmarł papież Jan Paweł I. 

14 października rozpoczęło się 
więc drugie już w tym roku kon-
klawe - zebranie kardynałów, 
mające wyłonić nowego papieża. 
16 października 1978 roku około 
godziny 17.15 w siódmym gło-
sowaniu metropolita krakowski, 
kardynał Karol Wojtyła został 
wybrany papieżem. Przyjął imię 
Jan Paweł II. O godz. 18.45 
kard. Pericle Felici ogłosił wy-

bór nowego papieża - Habemus 

Papam! Nowy biskup Rzymu 
udzielił pierwszego błogosławień-
stwa "Urbi et Orbi" - "Miastu  

i Światu".  
22 października na Placu Święte-

go Piotra odbyła się uroczysta in-
auguracja pontyfikatu, a następ-
nego dnia pierwsza audiencja dla 
4000 Polaków zgromadzonych 
w auli Pawła VI. 12 listopada 
Jan Paweł II uroczyście objął ka-
tedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana 
na Lateranie, stając się w ten 
sposób Biskupem Rzymu. 

W ciągu kolejnych 27 lat po-
sługiwania na Stolicy Apostol-

Na kartach Pięcioksięgu wi-
dać, jaką ochroną cieszyły się 
wdowy w starożytnym Izraelu. 
Nie miały oparcia, dlatego po-
trzebowały opieki od innych. 
Wdowa z dzisiejszej Jezuso-
wej przypowieści naprzykrza 
się sędziemu, gdyż potrzebuje 
obrony. Sama nie da sobie ra-
dy. I to jest sedno naszej rela-
cji z Bogiem: sami nie damy 
rady. Dlatego mamy Go prosić, 
wołać do Niego, niekiedy 
krzyczeć. Bo jesteśmy jak ta 
wdowa – aby żyć naprawdę, 
potrzebujemy Bożej łaski 
i obrony. Najpierw jednak mu-
simy się do tej potrzeby przy-
znać. Stanięcie w prawdzie 
o naszej kruchości i niesamo-
wystarczalności otwiera drogę 
ku odnowie całego naszego 
życia.                                                             

Małgorzata Konarska, 
Oremus 



 

 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

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. 
1230 Wtajemniczenie to w cią-
gu wieków ulegało wielu zmia-
nom, zależnie od okoliczności. 
W pierwszych wiekach Kościoła 
wtajemniczenie chrześcijańskie 
było bardzo rozbudowane i 
obejmowało długi okres kate-

chumenatu oraz szereg obrzę-
dów przygotowawczych, które 
wyznaczały liturgicznie drogę 
przygotowania katechumenal-
nego. Jego zwieńczeniem była 
celebracja sakramentów wta-
jemniczenia chrześcijańskiego. 
1231 Tam gdzie chrzest dzieci 
stał się w szerokim zakresie 
zwyczajną formą celebracji tego 
sakramentu, wszystko to stało 
się jednym obrzędem, który 
zawiera w sposób bardzo skró-
cony przygotowujące etapy 
wtajemniczenia chrześcijań-
skiego. Chrzest dzieci ze swej 
natury wymaga katechumenatu 

pochrzcielnego. Nie chodzi tylko 
o późniejsze nauczanie, lecz 
także o konieczny rozwój łaski 
chrztu w miarę dorastania oso-
by. Temu celowi powinien słu-
żyć katechizm. 

skiej Jan Paweł II przewodniczył 
ponad tysiącu audiencji general-
nych, odbył 102 pielgrzymki za-
graniczne i 140 na terenie Włoch. 
Łącznie poza terenem Włoch Jan 
Paweł II spędził ok. 7% pontyfika-
tu. Złożył 300 wizyt w rzymskich 
parafiach. Napisał 14 encyklik, 12 
adhortacji apostolskich, 11 konsty-
tucji apostolskich, 41 listów apo-
stolskich i 25 listów "motu pro-
prio". Dokonał kanonizacji blisko 
500 osób (ok. 400 z nich to mę-
czennicy), beatyfikował 1320 sług 
Bożych (w tym ponad 1000 mę-
czenników). Odbyło się 8 konsy-
storzy związanych z kreacją no-
wych kardynałów, 6 zgromadzeń 
generalnych synodu biskupów. 

Powyższe dane statystyczne nie 
oddają jednak nawet skrawka 
ogromnego dziedzictwa nauczania 
i pontyfikatu pierwszego w dzie-
jach Kościoła Papieża-Polaka. 

Przez 27 lat, jakie upłynęły od 
chwili objęcia przez Karola Wojty-
łę godności Następcy Piotra, zmie-
nił się Kościół i świat. Jan Paweł 
II, mimo postępującej choroby, ni-
gdy nie przestał być świadkiem 
Chrystusowej Ewangelii. 

Odszedł do Pana po wieczną na-
grodę 2 kwietnia 2005 r. o godzi-
nie 21:37. Jego następcą na stolicy 
Piotrowej został kard. Józef Rat-
zinger, który przyjął imię Bene-
dykt XVI. 29 czerwca 2005 r. roz-
poczęto proces beatyfikacyjny 
Sługi Bożego Karola Wojtyły - 
papieża Jana Pawła II. Jego beaty-
fikacji dokonał w Rzymie na Placu 
Świętego Piotra papież Benedykt 
XVI w dniu 1 maja 2011 r. 

Kanonizacja bł. Jana Pawła II 
planowana jest na Niedzielę Boże-
go Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 
r. 

 

Nieznana historia egzorcyzmu,  
jaki przeprowadził św. Jan Paweł II  

Mało mówi się o tych wydarzeniach z Placu św. Piotra. Jan Paweł II 
przejeżdżał wśród wiernych. Nagle jedna kobieta zaczęła bluźnić i wyry-
wać się o wiele silniejszym strażnikom. Papież kazał zatrzymać samo-
chód. Świadkowie mówią o uzdrowieniach i nawróceniach. A nawet  
o przypadkach wypędzania złych duchów... 

W czasie audiencji generalnej na placu św. Piotra pewna dziewczyna 
nagle zaczęła bluźnić. Wyła przy tym tak głośno, że słychać ją było jak 
przez głośniki. Próbowano ją uspokoić - bezskutecznie. Wyrywała się, 
pełna jakiejś nadludzkiej siły - nie dało jej rady sześciu funkcjonariuszy 
służb porządkowych. 

 
Kiedy powiedziano papieżowi, co się dzieje, kazał zatrzymać samochód, 

wysiadł z papamobilu i zaczął się nad nią modlić. A ona krzyczała: "Idź 
sobie, pokrzywiony, przeklęty staruchu!". W pewnej chwili, gdy on wciąż 



się modlił, jej głos zaczął cichnąć, wreszcie zabrzmiał jak lament: "Przecież wiesz, że wobec ciebie nic nie mo-
gę, jesteś zbyt mocny". Wreszcie dziewczyna zamilkła i opadła z sił, a jej wzrok stał się łagodny. Wtedy papież 
pogłaskał ją i pobłogosławił. 

 
 

WYPOMINKI 
Tradycja wypominek sięga X wieku. Poszu-

kując ich głębszego sensu warto cofnąć się 
o kilkanaście wieków do liturgii mszalnej 
sprawowanej w starożytnym Kościele. Pod-
czas przygotowania darów ofiarnych, lub na-
wet w czasie modlitwy eucharystycznej od-
czytywano tzw. dyptyki, na których chrześci-
janie wypisywali imiona żyjących biskupów, 
ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świę-
tych męczenników i wyznawców, oraz wier-
nych zmarłych. Te trzy listy recytowano jed-
nym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, 
krótkie odezwanie się chóru. Na koniec bi-
skup śpiewał uroczystą modlitwę, w której 
prosił Boga, aby wpisał imiona żywych  
i umarłych pomiędzy wybrańców: „Teraz 
wpisz te imiona na niebiańskiej stronicy (…), 
abyśmy nie byli zawstydzeni w dzień, kiedy 
przyjdziesz ten świat osądzić. Amen”.  

Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją sta-
rożytnych dyptyków i mają podobny sens. 
Podobnie jak dawniej – są wyrazem miłości 
i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego 
na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych,  
a następnie odczytując je wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. I w tej intencji się 
modlimy. Prosimy Boga, aby nasi zmarli zostali uwolnieni od grzechów i kar. Oznacza to prośby o uwolnienie 
z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu życia, do którego wszyscy wierzący zdążamy.  

 

Z nauczania Sługi Bożego  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

(ABC Społecznej Krucjaty Miłości) 

 
Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie  
tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 
 

 
 

Z Dzienniczka Świętej Faustyny  
    
Apostołko Mojego miłosierdzia, głoś światu całemu o tym niezgłębionym miło-
sierdziu Moim, nie zniechęcaj się trudnościami, jakie napotkasz w głoszeniu Moje-
go miłosierdzia. Te trudności, które cię tak boleśnie dotykają są potrzebne dla 
twego uświęcenia i dla wykazania, że dzieło to Moim jest. Córko Moja bądź pilna 
w zapisywaniu każdego zdania, które do ciebie mówię o Moim miłosierdziu, bo to 
jest dla wielkiej liczby dusz, które korzystać z tego będą (Dz 1142). 

 



 

 

ŚW. JAN PAWEŁ II POWIEDZIAŁ  
   Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie gra-
nice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie 
bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!  (Jan Paweł II, homilia 22 X 

1978 r.). 

 
   Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu 
(Jan Paweł II). 

 

             MODLITWA ZA MISJE  
 

Ojcze Nieskończenie Dobry 
bądź błogosławiony za Twoje żniwo, 
które wzrasta w całym świecie. 
 
Prosimy Cię, udzielaj Twemu Kościołowi  
wytrwałości w przeciwnościach, 
cierpliwości w doświadczeniach, 
miłości ubóstwa oraz 
radości posługiwania Tobie wśród 
najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych. 
 
Wysłuchaj naszą modlitwę przez 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 
przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 
 

   MODLITWA O POWOŁANIA 
Ojcze Nieskończenie Dobry Ty, z Jezusem, 
Twoim Synem i z Duchem Świętym 
działasz pośród tego świata, 
bądź błogosławiony za Twój Kościół, 
wzrastający na afrykańskiej ziemi. 
 
Pomnażaj liczbę Apostołów, którzy 
ukażą Twoją obecność i będą głosić, 
że jesteś Ojcem nas wszystkich. 
Powołaj na swoje żniwo robotników, 
"misjonarzy z głębi serca", 
otwartych na potrzeby Twego Kościoła, 
szlachetnych i gorliwych, pełnych wiary i pokory, 
żyjących dla Ciebie, z Tobą i w Tobie. 
 
Prosimy Cię wysłuchaj naszą modlitwę, 
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 
przez wszystkie wieki wieków. Amen 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Tydzień temu podczas obchodów Dnia Papieskiego zebraliśmy 6.800 zł na pomoc dla zdolnej młodzieży. 
Dziękujemy bardzo za ofiarność. 
2. 22 października 2019 r. w Kinotece w Pałacu Kultury o godz. 20.00 – pokaz filmu Cud na Nowolipkach. 
Wstęp wolny (po pobraniu miejscowek w kasie). Pokaz filmu w ramach festiwalu Kino z Duszą. Zapraszamy! 
3. Od tego tygodnia kancelaria parafialna będzie czynna rano od godz. 9:30 do 10:30. Po południu  
w godzinach od 16:00 do 17:45. 
4. 21 października zapraszamy na pierwszą katechezę dla dorosłych i młodzieży. To są katechezy zarówno 
dla wierzących jak i szczególnie dla tych, którzy mają problemy z wiarą. Dlatego prosimy abyście zaprosili 
swoich bliskich, którzy już do kościoła nie przychodzą. Katechezy będą się odbywać w każdy poniedziałek  
i czwartek o 19:30 w kościele. 
5. We wtorek, 22 października o 19:30 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do  
I Komunii świętej. Obecność obowiązkowa. 
6. 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 9:00.  W każdą środę modlimy się na różańcu w intencjach złożonych przed obrazem Matki Bożej. 
Zachęcamy także do osobistej modlitwy różańcowej. 
7. Kolejna zbiórka makulatury na cele misyjne będzie 23-24 października. 
8. Zbliża się miesiąc 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. 
9. Wspomnienia liturgiczne – we wtorek – św. Jana Pawła II, papieża.  
 
 Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!  
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