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 LITURGIA SŁOWA 
Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; Łk 17, 5-10 

Ref. psalmu: Słysząc głos Pana, 
 serc nie zatwardzajcie. 

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan 
rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powie-
dzielibyście 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 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 dzię-
kuje słudze za to, że wykonał
to, co mu polecono? Tak
mówcie i wy, gdy uczynicie

wszystko, co wam polecono: »Słudzy nieużyteczni jeste-
śmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.

– Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZE DO CZYTAŃ 
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  
czytania 
Księga Habakuka należy do trud-

niejszych pism biblijnych; czytana 
jest w liturgii niezwykle rzadko. 
Pan Bóg jednak „wybrał to, co głu-
pie w oczach świata” (por. 1 Kor 1, 
27) – w tej Księdze znajduje się cy-
towane dziś zdanie, które zrobiło
niemałą „karierę” za sprawą św.
Pawła oraz Listu do Hebrajczyków:

Sprawiedliwy żyć bę-
dzie dzięki swej wier-
ności (por. Ga 3, 11; 
Rz 1, 17; Hbr 10, 38). 
Zdanie to niejako 
oderwało się od pier-
wotnego, i tak nieja-
snego, kontekstu, a 
zaczęło żyć własnym 
życiem jako swoiste 
motto bądź slogan. 

Wyobrażę sobie obraz apostołów rozmawia-

jących z Jezusem. Stanę pośród nich. Będę się 

przysłuchiwał, jak serdecznie rozmawiają 

z Jezusem. Spróbuję wczuć się w prośbę, 

z którą zwracają się do Jezusa: „Przymnóż nam 

wiary”. 

Dzięki otrzymanej łasce wiary i powołania je-

stem blisko Jezusa, podobnie jak apostołowie. 

Czy podobnie jak oni z przejęciem modlę się 

o pomnożenie mojej wiary?

Jezus używa porównania „posłusznej mor-

wy”, ukazując mi, jak wiele może zdziałać czło-

wiek, kiedy kieruje się silną wiarą. Jakie zna-

czenie ma dla mnie wiara na co dzień? 

Przypomnę sobie sytuacje największych do-

świadczeń, które przeżyłem w moim dotych-

czasowym życiu. Czy moja wiara w tych sytua-

cjach umacniała się czy malała? Co mogę po-

wiedzieć Jezusowi o mojej ufności do Niego? 

Jezus używa porównania „o sługach pokor-

nych”. Przypomina mi, że autentyczna wiara 

ujawnia się w postawie pokornej służby i po-

słuszeństwa. Wiara bez uczynków jest martwa. 

Czy przeżywanie wiary na co dzień rodzi we 

mnie pragnienie służby? Co mogę powiedzieć 

o mojej postawie służby w rodzinie czy wspól-

nocie, w której żyję? Czy jest we mnie hojność

i bezpretensjonalność? Czy moje usługiwanie

innym jest ciche i bezinteresowne?

W serdecznej rozmowie z Jezusem będę pro-

sił, aby umocnił moją wiarę, zwłaszcza w czasie 

trudnych doświadczeń. Poproszę Jezusa, aby 

nauczył mnie postawy służby i skromności, 

zwłaszcza wobec tych, z którymi żyję na co 

dzień. Będę powtarzał żarliwie prośbę: „Przym-

nóż mi wiary”. 

Krzysztof Wons SDS 



 

Jednakże, jak to zwykle bywa przy 
lapidarnych formułach, należy je 
właściwie rozumieć; inaczej bo-
wiem zachowując literalną popraw-
ność, straci na duchowej prawdzi-
wości. Otóż, sprawiedliwy (hebr. 
caddiq) – oznacza człowieka miłu-
jącego Boży porządek, a nie tylko 
wywiązującego się z przepisów; 
wierność (hebr. emunah od amen) – 
wyraża stałość i niezłomność w od-
niesieniu do Boga, a nie tylko brak 
formalnej zdrady; życie (hebr. 
chayah) – wskazuje na pełnię i roz-
kwit egzystencji, a nie tylko prze-
dłużenie wegetacji. W takim wła-
śnie sensie zdanie Habakuka łączy 
pierwsze czytanie z dzisiejszą 
Ewangelią. 

Komentarz do psalmu 
Dzisiejsze pierwsze czytanie oraz 

psalm stanowią dwie strony medalu 
– opisują tę samą rzeczywistość, 
aczkolwiek dwojako: czytanie – 
pozytywnie, wzywało bowiem do 
sprawiedliwości i wierności wiodą-
cych do życia; psalm – negatywnie, 
przestrzegając (w ostatniej zwrot-
ce) przed zatwardziałością serca 
prowadzącą ku śmierci. Jako pre-
wencyjny środek przeciwko ta-
kiemu obrotowi spraw, w pierw-
szych dwóch strofach psalmista za-
leca więc postawę adoracji – uwiel-
bienia Pana po prostu za to, że Nim 
jest; „całkowicie bezinteresowna, 
modlitwa uwielbienia wysławia 
Boga dla Niego samego, oddaje Mu 
chwałę nie ze względu na to, co On 
czyni, lecz dlatego, że ON JEST” 
(por. KKK 2649). 

Komentarz do drugiego  
czytania 
Chociaż w niedziele okresu zwy-

kłego drugie czytanie biegnie wła-
snym rytmem – pozbawione umyśl-
nego związku z triadą Ewangelii, 
pierwszego czytania i psalmu – nie-
raz zdarza się, że bez sztucznego 
naginania wpasowuje się w tema-

tykę pozostałych tekstów. Tak jest 
dzisiaj. W tzw. liście pasterskim – 
skierowanym do młodego biskupa 
Tymoteusza, a zarazem „prawowi-
tego i umiłowanego dziecka w wie-
rze” (por. 1 Tm 1, 1; 2 Tm 1, 1) – 
św. Paweł występuje jako „forma-
tor formatorów” tudzież „przewod-
nik przewodników”. Celem Apo-
stoła jest utwierdzenie współpra-
cownika i brata w dzielonej posłu-
dze: Rozpal na nowo charyzmat 
Boży, który jest w tobie od nałoże-
nia moich rąk! (por. 1 Tm 4, 14; 
dziś powiedzielibyśmy: od przyję-
cia sakramentu święceń). Także 
Tymoteuszowi grozi zdemasko-
wana w psalmie „zatwardziałość 
serca” – przedostająca się tam po-
przez uleganie duchowi bojaźni  
i wstydu (= lękowi) odbierającemu 
trzeźwe myślenie (dosł. „roztropne 
kierowanie samym sobą”). Wzywa-
jąc więc biskupa do rozpalenia na 
nowo charyzmatu, bardziej do-
świadczony Paweł życzy mu Haba-
kukowej „sprawiedliwości i wia-
ry”, dzięki którym Tymoteusz na-
prawdę „będzie żył”. 

Komentarz do Ewangelii 
Niektóre wydania Nowego Testa-

mentu dzisiejszy urywek przedsta-
wiają jako zupełnie niezależny epi-
zod, inne zaś jako kontynuację po-
przednich kilku wersetów, w któ-
rych Jezus przestrzegał uczniów 
przed popełnianiem zgorszenia 
oraz zachęcał do wzajemnego bra-
terskiego upominania i przebacza-
nia (zob. Łk 17, 1-4). Opowiadając 
się za drugim wariantem, zrozu-
miemy, że prośba apostołów: Dodaj 
nam wiary! jest ich odpowiedzią na 
wcześniejsze – delikatnie mówiąc: 
wymagające – wskazania Mistrza. 
Odwołując się do pierwszego czy-
tania, powiemy jeszcze, że aposto-
łowie szczerze pragną Habakuko-
wej „sprawiedliwości i wiary, by 
żyć w pełni”; wiedzą przy tym, że 

nie jest to sprawą wyłącznie wyro-
bionego charakteru i ducha, lecz 
nade wszystko dziełem działającej 
w człowieku łaski. Komentarz Je-
zusa w nieoczywisty sposób powi-
nien więc dodać im otuchy: by „żyć 
sprawiedliwie i w pełni” (= obraz 
morwy) wystarczy niewiele wiary 
(= obraz ziarnka gorczycy), ale za 
to wiary pokornej (= obraz sługi). 
Oni już ją mają, będąc z Nim, ale 
muszą jeszcze w tę wiarę – para-
doksalnie – uwierzyć. 

Komentarze zostały przygotowane 
przez ks. Błażeja Węgrzyna 

 

7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa 
Wspomnienie zostało ustanowio-

ne na pamiątkę zwycięstwa floty 
chrześcijańskiej nad wojskami ture-

ckimi, odniesionego pod Lepanto 
(nad Zatoką Koryncką) 7 paździer-
nika 1571 r. Sułtan turecki Selim II 

pragnął podbić całą Europę i zapro-
wadzić w niej wiarę muzułmańską. 
Ówczesny papież - św. Pius V, do-

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1601 "Przymierze małżeńskie, 

przez które mężczyzna i ko-

bieta tworzą ze sobą wspólnotę 

całego życia, skierowaną ze 

swej natury na dobro małżon-

ków oraz do zrodzenia i wycho-

wania potomstwa, zostało mię-

dzy ochrzczonymi podniesione 

przez Chrystusa Pana do godno-

ści sakramentu". 

1602 Pismo święte zaczyna się 

od opisu stworzenia mężczyzny 

i kobiety na obraz i podobień-

stwo Boże, a kończy wizją "Go-

dów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od 

początku do końca Pismo świę-

te mówi o małżeństwie i jego 

"misterium", o jego ustanowie-

niu i znaczeniu, jakie nadał mu 

Bóg, o jego początku i celu,  

o różnych sposobach jego urze-

czywistniania w ciągu historii 

zbawienia, o jego trudnościach 

wynikających z grzechu i jego 

odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 

39), w Nowym Przymierzu Chry-

stusa i Kościoła. 

 



minikanin, gorący czciciel Matki 
Bożej - usłyszawszy o zbliżającej 
się wojnie, ze łzami w oczach za-
czął zanosić żarliwe modlitwy do 
Maryi, powierzając Jej swą troskę 
podczas odmawiania różańca. Na-
gle doznał wizji: zdawało mu się, że 
znalazł się na miejscu bitwy pod 
Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do starcia. Nad 
nimi ujrzał Maryję, która patrzyła 
na niego spokojnym wzrokiem. 
Nieoczekiwana zmiana wiatru 
uniemożliwiła manewry muzułma-

nom, a sprzyjała flocie chrześcijań-
skiej. Udało się powstrzymać inwa-
zję Turków na Europę. 

Zwycięstwo było ogromne. Po za-
ledwie czterech godzinach walki 
zatopiono sześćdziesiąt galer 
wroga, zdobyto połowę okrętów tu-
reckich, uwolniono dwanaście ty-
sięcy chrześcijańskich galerników; 
śmierć poniosło 27 tys. Turków, 
kolejne 5 tys. dostało się do nie-
woli. Pius V, świadom, komu za-
wdzięcza cudowne ocalenie Eu-
ropy, uczynił dzień 7 października 

świętem Matki Bożej Różańcowej i 
zezwolił na jego obchodzenie w 
tych kościołach, w których istniały 
Bractwa Różańcowe. Klemens XI, 
w podzięce za kolejne zwycięstwo 
nad Turkami odniesione pod Bel-
gradem w 1716 r., rozszerzył to 
święto na cały Kościół. W roku 
1883 Leon XIII wprowadził do Li-
tanii Loretańskiej wezwanie "Kró-
lowo Różańca świętego - módl się 
za nami", a w dwa lata później za-
lecił, by w kościołach odmawiano 
różaniec przez cały październik. 

Z HISTORII „CUDU NA NOWOLIPKACH” (kontynuacja) 



Z NAUCZANIA SŁUGI BOŻEGO 
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, 
żądając od nich, aby się odmienili. 
Każdy musi zacząć od siebie,  
abyśmy prawdziwie się odmienili. 

Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY 

O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała, 
Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy. 
A chociaż jestem słaba i mała,  
Dajesz mi łaskę swej wszechmocy. 
A więc z ufnością w miłosierdzie Twoje, 
Idę przez życie jak dziecko małe. 
I składam Ci codziennie w ofierze serce moje 
Rozpalone miłością o Twoją większą chwałę (Dz. 2).  

O G Ł O S Z E N I A 
1. Dziękujemy za ofiary złożone na remont naszego kościoła.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek, po Mszy św. o godz. 9:00 
zapraszamy do modlitwy za kapłanów. W piątek spowiedź św. od godz. 18.00.
3. W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – codziennie o godz. 17.50 oraz zachęcamy także 
do osobistej modlitwy różańcowej.
4. Dzisiaj po Mszy św. o 8:30 – spotkanie Żywego Różańca. O godz. 17:50 zapraszamy na Adorację 
Najświęt-szego Sakramentu wraz z modlitwą różańcową. Także dziś po Mszy św. o 11:30 w dolnym kościele 
spotkanie Róż Różańcowych Rodziców.
5. Rozpoczynamy kurs dla narzeczonych. Pierwsze spotkanie odbędzie się jutro (poniedziałek) 3 paździer-
nika o godzinie 19.00 w Kaplicy Matki Bożej. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
6. Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne i rozpoczynające nowy kurs PostCresima – 11 paździer-
nika o godz. 19:30 w kościele. Prowadzimy w parafii także tradycyjny kurs. Pierwsze spotkanie w połowie 
października. Wszystkie informacje znajdują się na naszej parafialnej stronie internetowej.
7. Zbliża się listopad – szczególny czas modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Zapraszamy do składania 
wypominek w kancelarii lub zakrystii.
8. Po nowym roku planujemy zorganizować wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”. Od dnia dzisiejszego 
zbie-ramy zapisy osób, które chciałyby przyjąć księdza. Zgłoszenia przyjmujemy przez stronę internetową 
parafii lub w zakrystii bądź kancelarii.
9. Wspomnienia liturgiczne:
Wtorek – Wsp. Św. Franciszka z Asyżu
Środa – Wsp. Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy
Piątek – Wsp. NMP Różańcowej
10. Zapraszamy do wysłuchania zaproszeń na katechezy dla dorosłych i młodzieży, które rozpoczną się w 
naszej parafii 10 października.
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